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 ملخص الدراسة

، معتمػػػػػػػػػدة علػػػػػػػػػى األكاديميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػى ر ػػػػػػػػػد معوقػػػػػػػػػات الترقيػػػػػػػػػةإتسػػػػػػػػػعي الدراسػػػػػػػػػة 
بييربورديػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػتخدما م  ػػػػػػػػػومين نظػػػػػػػػػريين همػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػ   قدمػػػػػػػػػه النظػػػػػػػػػر ر االطػػػػػػػػػا

 تنمػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػػػ   الدراسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى رأس المػػػػػػػػػػاؿ ال قػػػػػػػػػػػافي  رأس المػػػػػػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػػػػػػاعي، 
م ػػػػػػػػػردة،   56الدراسػػػػػػػػػات الو ػػػػػػػػػ ية التحليليػػػػػػػػػة  قػػػػػػػػػد اعتمػػػػػػػػػد علػػػػػػػػػى عينػػػػػػػػػة قوام ػػػػػػػػػا 

 لػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػن النتػػػػػػا   الدراسػػػػػػة إ تو ػػػػػػلت بت مػػػػػػن جامعػػػػػػة تعػػػػػػز، كل ػػػػػػا قػػػػػػد سػػػػػػح
هػػػػػػو تػػػػػػدني حالػػػػػػة  برزهػػػػػػا  كػػػػػػاف أالتػػػػػػى توقػػػػػػر معوقػػػػػػات الترقيػػػػػػة  فػػػػػػي جامعػػػػػػة تعػػػػػػز  

البحػػػػػػػي العلمػػػػػػػػي ايػػػػػػػر المرقػػػػػػػػية، هػػػػػػػػ ا فضػػػػػػػ  عػػػػػػػػن تلػػػػػػػ  المعوقػػػػػػػػات الم سسػػػػػػػػية 
 التى تواجه اعضاء هيئة التدريس.

 تدريس.الترقية األكاديمية، اعضاء هيئة الكلمات م تاحية  

 

 
                                                           

 جامعة تعز -كلية اآلداب   –شارك قسم علم االجتماع أستاذ علم اجتماع الًتبية ادل. 
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 مقدمة

أف القياـ ببحي على شريحة األكاديميين أ   -من  البداية  -يبد  م يدا أف نشير  
 ، - في ه   اآل نة بال ات  -بالجامعات في المجتمع اليمني أعضاء هيئة التدريس 

 في ظل التسييس المتنامي  -يعتبر من التحديات  الرهانات الكبرى. فالحـر الجامعي 
يتميز باشتداد التعصب  - للحـر الجامعي بشكل خاص ، بشكل عاـ لنظاـ التعليم

 أحيانا الم هبي  المناطقي.  بخا ة بعد ظ ور الحركات االجتماعية  ، السياسي  الحزبي
التي انطلقت مع في ظل ما أ بر يعرؼ بػ "ثورات الربيع العربي".  ، الشعبية المختل ة

ظ ور نوع  -خا ة في المجتمع اليمني  -ا  التي كاف من نتا ج  ، ـ1077م تتر العاـ 
 بإجراء خا ة إذا تعلق األمر  ، إزاء كل شيء ، من السلوؾ يتميز بالريبة  التح ظ الشديد
بيانات عن ال ئات المست دفة في البحي.   أبحي يتطلب الحصوؿ على معلومات 

لموقف العاـ من إذا كاف البحي م طرا قمن علم االجتماع. فا ، ة تعقيدايلاشك تزداد اال
 ي ير الك ير من  ،  ينظر إليه باعتبار  علما تحريضيا مقلقا ، ه ا العلم ال يزاؿ متح ظا

من  ج ة نظر بعض القوى االجتماعية  -كما أنه   ، اإلزعاج  االقطراب  التشكي 
يعتبر مخلخ   هاتكا لل وابت االجتماعية  المحرمات. األمر ال   يجعل من  -التقليدية 

حد أ ال مضمونة العواقب كما يقوؿ  ، ء بحي في إطار  مغامرة اير محسوبة النتا  إجرا
كما يقوؿ   ، نه علم ال يزاؿ قعي ا  م يرا للمخا ؼ في الوقت ن سهأكما   (7)الباح ين
بأف البحوث المنطلقة من تصور  ،  ذل  نتيجة لمعرفة متأكدة لدى الجميع (1)آخر

 ، ف تلعبه في تجلية  ورة الواقع بمختلف جوانبهيمكن أ ، سوسيولوجي ل ا د ر م م
 بالتالي تقديم ف م  ، تمكن من تحديد مواطن االخت الت ، على أسس من جية علمية
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موقوعي يس م في تكوين  بلورة  عي اجتماعي بحقيقة التحديات األ لية  الجوهرية 
 .(3) المعوقات التي يواج  ا المجتمع

قد يواج  ا الباحي عند إجراء دراسة أ  بحي على  ،  هناؾ  عوبات من جية أخرى
هدفا  موقوعا  ، تتم ل في أف الباحي يجد ن سه بطريقة ما ، مجتمع األكاديميين

حد أعضاء ه ا المجتمع ال   ينو  دراسته. ف ي أباعتبار   ، للدراسة  للتأ يل  للتحليل
ه أف يبقى على إذ يجب علي ، ةقف  عبام ل ه   الحالة يجد الباحي ن سه في مو 

 انتما ه إلى الوسط  ،  تجربته الشخصية ، بين الدراسة الموقوعية التي يتوخاها ، مسافة
 . (4)فيه عضو هيئة تدريسبو  ه األكاديمي 

من ه ا المنطلق فكرنا في تنا ؿ إشكالية من اإلشكاليات المتعلقة بأعضاء هيئة 
 ذل  من  ج ة نظر  ، عزالتي أ بحت تشغل باؿ الك ير في جامعة ت ، التدريس

أ  ما  ، سوسيولوجية.  هي إشكالية التأخر في الحصوؿ على اللقب العلمي أ  األكاديمي
انتقاؿ عضو هيئة التدريس أ   -مبد يا  -التي نعني ب ا  ، يعرؼ بالترقية األكاديمية

من درجة أكاديمية إلى درجة أعلى في سلم الدرجات األكاديمية الخاص  ، األكاديمي
  ل م.  معنو  ما يترتب على ذل  من ن ع ماد     ، أعضاء هيئة التدريسب

في حياة األكاديمي في  ، فالترقية األكاديمية تعتبر من القضايا األساسية  الم مة
نظرا لما يترتب علي ا من حوافز مادية  معنوية له،  للجامعة التي يعمل ب ا.  ، الجامعة

ات قياس مدى ك اءة العملية التعليمية  البح ية في  يمكن اعتبار الترقية من أهم م شر 
ينعكس  ،  البح ي  تطور  ، الجامعة  تطورها. كما تعد مقياسًا م ما لألداء األكاديمي
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 على المجتمع ال    ، اأكاديمي امجتمعبو   ا على سمعة الجامعة    ، إيجابًا أ  سلبا
 توجد في إطار  الجامعة.

يعد من الموقوعات األك ر حساسية في حياة  ، كاديمية عليه فإف موقوع الترقية األ
 ما  ، الرتباطه الوثيق بمستوى أدا ه عموما (5(، كما يعبر عنه بورديو  ، "الرجل األكاديمي"

ل ل  من تأثير على أ قاعه المادية  المعنوية. حيي تستدعي الترقية من عضو هيئة 
 ،  قتًا طوي  - في بعض األحياف -ه إجراء عدد من األبحاث التي تستغرؽ من ، التدريس

 قر رة نشرها في مج ت أ  د ريات  ،  بموا  ات من جية  علمية  ارمة  مقبولة
 ، مادية محلية  خارجية.  ه ا بد ر  يتطلب توفر إمكانيات ، علمية متخصصة  محكمة

 من ثم البدء بسلسة من  ، لترقيةلبحوث م ل ه   ال تج يزات مختل ة إلجراء 
حتى يتمكن من الحصوؿ على الترقية األكاديمية.  كل  ، جراءات اإلدارية  الماليةاإل

 ظر ؼ اجتماعية  ن سية ، ذل  لن يتأتى إال في  جود بيئة جامعية علمية مشجعة
كوظي ة م مة من  ظا ف    اقتصادية مساعدة على البحي العلمي الدا م  المستمر

 . االكاديمي  الجامعة

على أهم  -التطبيقيةمن خ ؿ ه   الدراسة  -سوؼ نلقي الضوء  ،  في ه ا اإلطار
معوقات ترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مركزين على أك ر ه   المعوقات تأثيرًا على 

 من ثم التقدـ بطلب الترقية  متطلبات انجازها  نشرها.  عملية إعداد البحوث العلمية
 اللوا ر  ، لزمنية المحددة في النصوص القانونيةا ددفي المُ  ، األكاديمية إلى درجة أعلى

 الناف ة. 
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 أهمية الدراسة 

 ، في كون ا تتنا ؿ شريحة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، تكمن أهمية الدراسة
من حيي التأهيل  التكوين العلمي، ف    الشريحة ، التي تعد من أهم شرا ر المجتمع

السيما أن ا تعد من أهم الشرا ر المسئولة عن ي ترض أف تكوف العقل الم كر لألمة، 
التي يسعى نظاـ التعليم  خا ة الجامعي لتحقيق ا.   ،تحقيق األهداؼ  الغايات  الوظا ف

التي  ، من كون ا المحا لة البح ية الميدانية األ لى على حد علمنا، كما تتأتى أهميت ا
كما تتأتى   ، المجتمع اليمنيتتنا ؿ جوانب محددة في حياة األكاديمي في جامعة تعز   

أهميت ا في كون ا تركز باألساس على الجوانب البح ية ألعضاء هيئة التدريس في 
كأهم  ظي ة من  ظا ف األكاديمي  الجامعة.  ه   تعد بم ابة الركيزة األساسية   ، الجامعة

ا أيضا بمشك ت المجتمع  خدمته.  تتأتى أهميت ، التي تربط الجامعة  مراكزها البح ية
قد  ، حيي ن مل في الوقوؼ على نتا  ، من الغاية التي ننشدها من ه   المحا لة البح ية

التي ت خر األكاديمي عن إنجاز  ، إلى بعض المعوقات، تل ت انتبا  الج ات ذات الع قة
  من ثم التقدـ بطلب الترقية.، أبحاث في تخصصه

 أهداؼ الدراسة 
إلى تحقيق العديد من األهداؼ نوجزها في  ، ح يةنسعى من خ ؿ ه   المحا لة الب

 اآلتي 

تشخيص إشكالية تأخر أعضاء هيئة التدريس في جامعة تعز عن إنجاز أبحاث م  -
 بالتالي الوقوؼ على أهم معوقات تأخرهم عن  ، خ ؿ المدة المحددة قانونا

 التقدـ بطلب الترقية األكاديمية. 

وؿ د ف إنجاز أعضاء هيئة التدريس ترتيب المعوقات المختل ة التي قد تح -
  بالتالي تأخر طلب م للترقية األكاديمية. ، ألبحاث م العلمية
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قد  -في قوء النتا   التي سيتم التو ل إلي ا  -محا لة الخر ج بتو يات  -
 تساعد في الحد من تأثير ه   المعوقات التي ت خر األكاديمي عن الترقية. 

 إشكالية الدراسة     
عن  ، راسة إشكالية تأخر بعض أعضاء هيئة التدريس أ  األكاديميينلماذا د 

 ، أف ه   اإلشكالية ، الترقية األكاديمية؟ أ  معوقات الترقية االكاديمية؟  اإلجابة ببساطة
كما أن ا تم ل الوجه الواقعي   ، تعد من أهم م شرات مستوى األداء في  ظا ف الجامعة

تبر أيضا من أهم م شرات  قعية البحي العلمي في  تع،  العملي للحياة األكاديمية
 المجتمع بص ة عامة. ناهي  عن كوف التأخر في التقدـ للترقية من  ،الجامعة

 ،  الجامعة بص ة عامة ، التي ت ثر على عمل عضو هيئة التدريس  ن سيته، اإلشكاليات
ب األمر دراسة ه    ترب  الك ير من طموحاته. ل ا يتطل،  قد تعيق تطور حياة األكاديمي

 اإلشكالية  معرفة  تحليل أسباب ا. 

فلم تكن قربا من قر ب الصدفة أ   ، أما مبررات اختيارنا ل    اإلشكالية  
بظر ؼ أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  حاجات م.  ، بقدر ما كانت  ثيقة الصلة ، التلقا ية

بوجود إشكاليات أ   في شعور مجتمع األكاديميين،  يمكن إجماؿ ه   المبررات
باعتبار  أحد  ،  انشغاؿ الباحي أيضا ب ات اإلشكالية ، معوقات حوؿ ترقية البعض من م

أ  المجتمع األكاديمي.  قد زاد ه ا االنشغاؿ من خ ؿ مشاركتنا ، أعضاء هيئة التدريس
 ،  خا ة المجلس األكاديمي مم   لكلية اآلداب ، في عضوية بعض المجالس العلمية

 معايشتنا ل    اإلشكالية من خ ؿ ما ي ار حوؿ ترقية البعض من  ، دة سنواتلع
 ، لدرجة  لدت اإلحساس بوجود دافع قو  ، األكاديميين من نقاش  أحيانا سوء ف م

أنه كلما كاف قغط  ، لتنا ؿ ه   اإلشكالية بالدراسة  التقصي الميداني.  الكل يعرؼ
 كلما زاد حماسه لسبر أاوارها  ف م حي يات ا.    ، إلحاح اإلشكالية على الباحي قويا
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ما الحظنا  من أف عددا كبيرا من  ،  لعل من أهم د افع التطرؽ ل  ا الموقوع أيضا
من خ ؿ  ، ال يتمكنوف من القياـ بمتطلبات الترقية ، أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز

ية  المن جية المطلوبة  نشرها  فق الشر ط العلم، إجراء أبحاث علمية في تخصصات م
 بالتالي الحصوؿ  ، يتأخر ف في التقدـ بطلب الترقية األكاديمية ، ل ل .  نتيجة ل ل 

 في المدد المحددة في القوانين  اللوا ر المختل ة. ، علي ا

 تعوق م عن  ،  يبد  أف معوقات ذاتية تتعلق بطموح بعض أعضاء هيئة التدريس
 ،  معوقات تتعلق بمحيط م األسر  خا ة، قانونا التقدـ للترقية في آجاؿ محددة

 ما يسود  من تسييس   راعات  ،  أخرى ت م الحـر الجامعي ،  االجتماعي بص ة عامة
إقافة إلى طبيعة العمل األكاديمي السا دة في الجامعة من  نشأت ا  حتى ، مختل ة  حادة

 ، أساسية   حيدة للجامعة المتم لة في التركيز على عملية التدريس كوظي ة ، اللحظة
 عدد المقررات التي يتولى  ،  ارت اع نصاب عضو هيئة التدريس من المحاقرات

 سعي البعض باستمرار للحصوؿ على ساعات زا دة عن النصاب المرت ع  ، تدريس ا
لتحسين مستوى  ،  التدريس في جامعات خا ة ،  الحصوؿ على عمل إدار  ، أ  

ت  عن تدني الراتب الش ر  ال   يتقاقا  عضو هيئة التدريس. النا ، الدخل  المعيشة
 عوامل تتعلق بوقعية البحي العلمي   عوباته في المجتمع اليمني. إقافة إلى عدـ 
إتاحة ال رص لألكاديميين للمشاركة في الم تمرات  الند ات  الملتقيات العلمية الداخلية 

 هناؾ باإلقافة الى ذل  معوقات  ، صة ندرة الد رات التأهيلية المتخص ،  الخارجية
تنظيمية  بير قراطية تتعلق باإلجراءات المتبعة في الحصوؿ على الترقية... ايرها من 

 ، تستدعي الدراسة  البحي الر ين  المتعمق ، التي تضعنا أماـ إشكالية ، المعوقات
 لتشخيص ا  الوقوؼ على أهم مسببات ا. 

تجعلنا نتساءؿ عن  ، ية المتعلقة ب    اإلشكالية بنظرة أ لية للمعطيات اإلحصا 
 بالتالي التقدـ  ، مختلف تل  المعوقات التي تعوؽ األكاديمي عن إجراء  إنجاز أبحاثه
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 -بطلب الترقية في اآلجاؿ المحددة قانونا. فاإلحصا يات المتوفرة تشير إلى أنه يوجد 
ة ش ادة الدكتورا . عضو هيئة تدريس من حمل106 ، -إلى حد إجراء ه ا البحي

 أستاذ مشارؾ..  أف نسبة  ، يتوزعوف من حيي الدرجة العلمية ما بين أستاذ مساعد
لم تنجز العدد المطلوب من األبحاث للتقدـ للترقية.  ، (6)% من قمن ه ا العدد80

 تكاد تقترب من مجتمع البحي ال   نركز  ،  هي نسبة ال يست اف ب ا في ه ا اإلطار
ه الء قد مرت علي م ال ترة القانونية التي ي ترض أف يتقدموا خ ل ا بطلب عليه. فم ل 

للترقية األكاديمية. ناهي  كوف عدد من األكاديميين قد أحيلوا إلى التقاعد قبل أف 
مركزين  ، تنطلق إشكالية ه   الدراسة ، يحصلوا على ترقية أكاديمية.  بناء على ما سبق

 م اد .  على تساؤؿ محور  ، من خ ل ا

ما هي أسباب تأخر األكاديمي عن إنجاز أبحاثه؟  بالتالي التقدـ  بطلب الترقية  -
 عدة تساؤالت. لعل من أهم ا  ، األكاديمية؟  تت رع من ه ا التساؤؿ

هل هناؾ فر ؽ في النظر إلى معوقات الترقية األكاديمية حسب التخصص أ   -
 علمية(؟ -نوع الكلية )أدبية 

النظر إلى معوقات الترقية األكاديمية حسب الجنس )ذكور هل هناؾ فر ؽ في  -
 إناث(؟ -

هل هناؾ فر ؽ في معوقات الحصوؿ على الترقية األكاديمية بين أعضاء هيئة  -
 بلداف أجنبية(؟  -)بلداف عربية  ، التدريس حسب بلد الحصوؿ على الدكتورا 

ن أعضاء هيئة هل هناؾ فر ؽ في معوقات الحصوؿ على الترقية األكاديمية بي - -
أستاذ  -التدريس حسب الدرجة األكاديمية  أ  اللقب العلمي )أستاذ مساعد 

 مشارؾ(؟ 
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  اإلطار النظر   الدراسات السابقة

مرحلة االنط ؽ ال علي ل ا.  ذل  بالنظر ، يشكل اإلطار النظر  أل  محا لة بح ية
 ، تتحدد معالم البحي  ،إلى األهمية القصوى التي تكتسي ا ه   المرحلة. فمن خ ل ا

 تساعد في الو وؿ إلى نتا   ،  تحدد محا ر  الر يسية ، تساعد على تحقيق أهدافه
سوؼ نركز في ه ا التأطير النظر  ،  ذات داللة سوسيولوجية.  لغاية من جية، منطقية

على أربع مسا ل نعتبرها م مة ل  ا البحي. تتعلق األ لى بالتعريف بمن هو األكاديمي؟ 
في ظل اإلطار االجتماعي  ، ا ال انية فتتعلق بوقعية التعليم الجامعي  البحي العلميأم

 يضع السياسة التعليمية في المجتمع اليمني. أما  ،ال   يحتضن الجامعة ،  السياسي
اللوا ر التشريعية المنظمة لمسا ل الترقية ، ال ال ة فنستعرض من خ ل ا  باختصار

 الرابعة نستعرض ما أتير لنا من دراسات سابقة. األكاديمية.  في المسألة

 من هو األكاديمي أ  عضو هيئة التدريس؟ 

هو ال رد ال   يحمل م ه ت ، يمكن القوؿ بشيء من التبسيط إف األكاديمي
 ينجز أبحاثا علمية في  ،  يعمل في مجاؿ التدريس في الجامعات ،  درجات علمية
 مواج ة  ،  حل مشاكله ، مة  ن ضة مجتمعه بالتالي يشارؾ في خد ، مجاؿ تخصصه

 التحديات التي تعترض ن ضته   حدته.

التي  -تست ل إحدى الدراسات ذات التوجه السوسيولوجي ،  في ه ا االطار 
بتصرير  -تنا لت بالدراسة  التحليل األكاديميين في العالم العربي في ع قت م بالسلطة 

بالقوؿ إف  ، و هيئة التدريس الجامعي أ  األكاديمييعرؼ عض ، ألحد أسات ة علـو التربية
هو رجل ال حوؿ له  ال قوة. ف  معرفته  ش اداته تمنعه  ، األكاديمي أ  أستاذ الجامعة

التي تميز جل الجامعات في العالم العربي.  ، من عنف التنظيمات البير قراطية  خشونت ا
نقص في المكانة  االعتبار التي   ال قمنت له حياة فكرية  مادية كريمة. إقافة إلى

 من   بالعمل ال   تغيب فيه كل التس ي ت  ، ي ترض أف تعطى له... ف و محرـ  ماديا
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 توا ل  (7)ال زمة للقياـ باألعماؿ الموكلة إليه  بخا ة تل  المتم لة في البحي العلمي
لضعف. فالموقع بالقوؿ إف  قعه يتميز بالوهن  ا ، ذات الدراسة الحديي عن األكاديمي

اللتين تتجسداف في المعرفة التي  ، يتحدد بما يتمتع به من ن وذ  سلطة ، االجتماعي له
.   ه ا كله (8)يمتلك ا  المتم لة في الم ارات  الخبرات العلمية أ  البح ية  ال كرية

فالجامعة بما في ا  ، متأتي من عدة عوامل جعلت األكاديمي يعيش في إطار جامعي متأـز
 قد كانت هي  –كما يقوؿ البعض   -ن أطر أكاديمية لم تن  من حالة التمويت م

 أكاديميوها في قلب الم سسات المست دفة لعمليات مدبرة هدفت إلى إخراج قواها 
المتم لة في األكاديميين من حيز ال اعلية إلى هامش عريض من  ، االجتماعية المدنية

 بالتالي االستس ـ لألمر الواقع  الرقاء بما  ، ةالصمت  ال راغ  السلبية  اياب المشارك
حتى لو كانت طريقة منحه م ينة للكرامة اإلنسانية ، تجود به السلطة م ما كاف قلي 

 .(9) لحقوؽ المواطنة

 تحديد  في إطار عدة عوامل. أ ل ا رأس ماله  ، كما يمكن التعريف باألكاديمي
 يقـو فيه  ، يمي ال   يمارس فيه نشاطهالمعرفي  العلمي.  ثاني ا السياؽ األكاد

في الجامعة.  ثال  ا نوعية الم سسات التي تحدد موقعه  التزاماته  ، بالوظا ف المناطة به
المتم ل في الخبرة  الم ارات  ،  حقوقه.  رابع ه   العوامل ع قة رأس ماله المعرفي

ابلية األكاديمي للتماهي مع العلمية  ال كرية  مس  لياته.  آخر ه   العوامل تتم ل في ق
 .(70) ع قة ذل  بمصالر مجتمعه ، نشاطه ال كر  في إطار إنتاجه العلمي  ال كر 

من أهم الم اهيم التي  ، ه ا  يعتبر "رأس الماؿ ال قافي" ال   يمتلكه األكاديمي
يمكن أف نقارب ب ا ه ا الصنف من ال ئات ، كأداة نظرية،  ركز علي ا بيير بورديو

 نقصد فئة األكاديميين. فقد استعمله ليشير به إلى ، را ر االجتماعية في أ  مجتمع الش
 بخا ة األكاديميين من رساميل رمزية  اجتماعية  تعليمية ، ما يمتلكه  يراكمه األفراد

 ثقافية  لغوية  ايرها.  ما ي منا من ذل  هو م  ـو رأس الماؿ ال قافي ال   يحلل به 
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التي يحقق ا األكاديمي. أما المقصود العاـ لرأس ، ا ة البح ية من ا خ ، تل  االنجازات
الماؿ ال قافي. فيحدد  بورديو ب  ثة مكونات أساسية هي  ما هو متجسد في ال رد في 
شكل لغة  طريقة في الت كير  العمل  في شكل استعدادات ثابتة في الجسم.  ما هو 

حات  كتب  معاجم  قواميس  أد ات موقوعي نلمسه في المقتنيات ال قافية من لو 
 المتوفرة لدى األسرة.  أخيرا ما هو م سسي كما تعبر عنه ،  آالت مختل ة  ايرها

  cultural capital الش ادات  المعارؼ المقننة. أ  أف رأس الماؿ ال قافي
يتشكل مما يمنحه التعليم  التدريب من م ارات  معرفة  امتيازات  توقعات  مكانة 

يه.  ل ا لم ينظر بورديو للمدارس  الجامعات باعتبارها مواقع لتوزيع رأس الماؿ اجتماع
ال قافي، بقدر ما رأى في ا مواقع لمنر شرعية لرأس الماؿ ال قافي للطبقتين الوسطى 

  العليا.

 هو ما أطلق عليه "  ،  هناؾ م  ـو آخر استعمله بورديو في مقارباته حوؿ األكاديميين
ترتبط بملكية  ، مجموعة مصادر راهنة  متوقعة، تماعي" ال   يرى بأنهرأس الماؿ االج

أ  بعبارة أخرى االنتماء  ، شبكة من الع قات تحمل بشكل أ  بآخر طابعا م سساتيا
إلى فئة مكونة من األعضاء االجتماعيين. فالرأسماؿ االجتماعي يتم ل في مجموعة 

أ  أنه رأس ماؿ من الع قات القوية ، جةالع قات القابلة للتنشيط  التوظيف عند الحا
ال   يمنر األفراد دعما م ما  قت الحاجة، كما أف الع قات القوية تخلق السمعة 
الطيبة  الشرؼ بين أعضاء الجماعة،  من ثم تكوف أك ر فاعلية في بناء ال قة 

تبرنا  استدامت ا،  في ه   الحالة يمنر أعضاء الجماعة األمن لبعض م بعضا.  إذا اع
فإن ا  تعطي لألكاديمي نوعا من الدعم  المساندة.  ل ل  فقد  ، األكاديميين جماعة

تساعد على خلق  ترسيخ مزايا  Power قوةيعتبر رأس الماؿ االجتماعي  بم ابة 
ال    symbolic capitalأما رأس الماؿ الرمز   .(77)اجتماعية لل اعلين

عة  الصيت  الوجاهة  الش رة  الموهبة فيتمظ ر في السم، استعمله بورديو أيضا
فإن ا تشكل نوعا  ،  يعترؼ ب ا اآلخر ف ، رؼ ب ا األكاديميت ايرها. التي عندما يع
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يتم ل  في المصداقية  االعتبار  التشريف. كما قد تحقق له نوعا  ، من الدعم لصاحب ا
 من السلطة  الن وذ  التأثير.

التي استعمل ا  ، افي  االجتماعي  الرمز ه   الم اهيم  ايرها لرأس الماؿ ال ق
. يمكن (71)بورديو في العديد من مقارباته حوؿ النظاـ التعليمي في المجتمع ال رنسي 

 ،  موقوعيا  إجرا يا –كما ذهب الباحي أمحمد  بور   -اعتبارها مدخ  نظريا م  ما 
 ، ع الترقية األكاديميةكموقو   ، لم ل ه   اإلشكالية المتعلقة بجوانب في حياة األكاديمي

 ما يرافق ا من إشكاليات  تعقيدات   راعات  تنافسات بين األكاديميين ان س م من 
 بين م  بعض اإلداريين في الجامعة من ج ة أخرى. رام اخت ؼ اإلطار  ، ج ة

معياريا   ظي يا.  ، االجتماعي  السياسي ال   ندرسه عن ذل  ال   ركز عليه بورديو
نحا ؿ التركيز على خصو ية المجاؿ ال   نقارب فئة األكاديميين في لكننا سوؼ 

 البحي  ، إطار .  ه   الخصو ية متأتية مما ي ار حوؿ  قعية التعليم في جامعاتنا
 خصو ية  قع األكاديميين قمن ه    ، العلمي في الجامعة  المجتمع بص ة عامة

 ليه في السطور التالية. هو ما سنشير إ المنظومة اير المستقرة  المتأزمة.

  قعية الجامعة  البحي العلمي في المجتمع اليمني  
رمزا لمكاف تلقي  ، في المخياؿ االجتماعي ، تشكل  ورة الجامعة كما هو معر ؼ

 الرقي  التطور  االزدهار  مصدر تحرير  خلق  إبداع ألفكار جديدة.  ، العلم  المعرفة
إلطار االجتماعي  السياسي المحيط ب ا. كما تستمد فالجامعة ت ثر  تتأثر بالمحيط أ  ا

 تزداد ه   األهمية في  ، أهمية الجامعة من أهمية الد ر ال   تضطلع به في المجتمع
حيي ي ترض أف يوكل إلي ا مسألة إعداد الك اءات ال زمة  ، المجتمعات المتخل ة

زمات التي تعترض  اإلس اـ في مواج ة التحديات  األ، لبرام  المجتمع التنموية
 ، في نقل المجتمع من حالة التخلف  الركود ، المجتمع. األمر ال   يجعل د رها محوريا

ف  بد أف يتوفر ل ا  ، من القياـ بأد ارها ، إلى حالة التطور  النماء.  حتى تتمكن الجامعة
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ا من المناخ أ  اإلطار السياسي  االجتماعي الم  م  المشجع ألداء كل ما يسند إلي 
 ( 73)م اـ   ظا ف سواء تعلق األمر بالتدريس أـ بالبحي العلمي أـ بخدمة المجتمع

قد قامت بالعديد  ، إف الجامعة في المجتمع اليمني ، يمكن القوؿ ،  في ه ا اإلطار
في مست ل سبعينيات القرف ال ا ت.  خا ة إذا نظرنا إلي ا من  ، من الوظا ف من  نشأت ا

في ظل ظرفية مجتمعية اير مستقرة  متخل ة على كل المستويات. زا ية كون ا نشأت 
بالتوتر  - ال يزاؿ  -فاإلطار السياسي  االجتماعي ال   نشأت الجامعة في ظله تميز 

 ينعدـ في إطار   ،  التخلف الحضار .  بالتالي تغيب فيه الحرية ،  عدـ االستقرار
معر ؼ أف الحرية األكاديمية  توفير األمن الن سي  االجتماعي لعضو هيئة التدريس.   

مستلزمات ا هي قوة دافعة له لموا لة البحي العلمي  اإلنتاجية العلمية. فالبحي العلمي 
في  -يتأثر بالمجتمع  الع قات االجتماعية السا دة. فعضو هيئة التدريس أ  الباحي 

 ، البنى القبليةيعيش قمن مساحة اجتماعية تتحكم في أالب ا  -حالة المجتمع اليمني 
 بالتالي تقل في ا األجواء المشجعة على العمل  ،  تنتشر في ا األمية بنسب مخي ة

 البحي العلمي بص ة خا ة.  يغيب في ظل ا التقدير االجتماعي للباحي من  ، عموما
 قبل المجتمع. 

 على ما يبد  أف م ل ه   اإلشكاليات ال تخص نظاـ التعليم في المجتمع اليمني 
بل تعاني من ا جل أنظمة التعليم في العالم العربي  إف بدرجات مت ا تة.  ذل   ، طفق

 حسب اإلطار السياسي  ، حسب السياسة التعليمة المتوخاة في ه ا المجتمع أ  ذاؾ
 االجتماعي المحيط بنظاـ التعليم أ  الجامعة بشكل أخص.  هي اشكاليات يمكن 

حسب تعبير الباحي مصط ى   -بػ"األزمة" القوؿ إن ا تراكمت لدرجة يمكن     ا
ليس فقط ألن ا تمس كامل  ،  هي أك ر إشكاليات المجتمع حدة  إلحاحا ، -محسن 

يعتبر حامل  ،  خا ة الجامعي منه ، البناء المجتمعي.  لكن باعتبار أف نظاـ التعليم
مجاالت  رافعة لكل برام  المجتمع التنموية.... يعكس اختيارات السلطة في مختلف 



محود زلمد شرف| يؼٕقبد انزشقٛخ األكبدًٚٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ55ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحياة االجتماعية  السياسية  ال قافية  االقتصادية. ه   األزمة متأتية من كوف الجامعة 
تواجه  عوبات عديدة مادية  تعليمية  هيكلية  تنظيمية.... ايرها تجعل ا تعيش في أزمة 

 سلبية الك ير من  ، من أهم تجليات ا معاناة  تراكم مشك ت الطلبة -إف جاز التعبير -
 فشل  ،  قعف مستوى المتخرجين من ا ، سات ة  بخا ة مع مسألة البحي العلمياأل

  االستراتيجيةالجامعة في القياـ بد رها الحضار ....إقافة إلى العوا ق السياسية 
 .(74) التنظيمية  البيدااوجية 

 التعليم  ، كما تتجلى ه   األزمة في اإلشكاليات التي يعاني من ا نظاـ التعليم
عدـ مقدرته على تحقيق مبدأ تكاف   ، معي بال ات أيضا في عدة ظواهر. من أهم االجا

ال   يشمل عموديا نشر  بين مختلف ال ئات  الشرا ر  ، فر ه بمعنا  الواسع
االجتماعية.  أفقيا ليصل إلى كل المناطق  الج ات الجغرافية.  عدـ مقدرة ه ا التعليم 

 ما يرافق ذل  من تسرب  ، ية المضمار الدراسيعلى االحت اظ بمن التحق به حتى ن ا
 هدر  هر ب للطلبة. كما تتمظ ر ه   اإلشكاليات في تنامي عدد العاطلين عن العمل 

مع احتياجات  ،  في تناقض محتوى التعليم  مضمونه ، من حملة ش اداته أ  متخرجيه
أ   ، مجتمعسوؽ العمل. أ  ان صاله مضمونا  ممارسة عن بنيات  هياكل  حاجات ال

 هو ما يعرؼ  ،  قطاعات العمل ، اياب التطابق العق ني  المنظم بين التعليم الجامعي
بالمواءمة بين نظاـ التعليم  قطاعات العمل. ل ا يمكن القوؿ إف هناؾ هوة تصل لدرجة 

 .(75)القطيعة بين التخطيط  الممارسة العملية.  ذل  نتيجة قعف التأهيل أ  التكوين

 التي  -ر اإلشكاليات تأثيرا على التعليم الجامعي  في المجتمع اليمني  لعل أك 
تتم ل في التسييس الحاد  المتوا ل للحـر  ، -ظ رت في اآل نة األخيرة في الجامعة 

 تنامى حاليا في ظل  ، ال   بدأ خ ؿ حقبة التسعينيات من القرف ال ا ت ، الجامعي
ة  االجتماعية من أجل السيطرة على م سسات  راع مختلف القوى السياسية أ  الحزبي

 ي قد  ، التعليم بمختلف مراحل ا. األمر ال   يضعف ر ح  مضموف التعليم الجامعي
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 التي من الضر ر  أف تتمتع باستق لية شبه تامة. إقافة  ، استق لية الم سسات العلمية
 أ بر هما  ،   أحدإلى تضخم الج از البير قراطي المتسا ؽ مع ال ساد ال   ال ينكر 

لدى الك ير.  م ار اهتماـ لدى المنظمات الد لية  الباح ين الم تمين بالشأف اليمني. 
يمكن اإلشارة إلى دراسة أكاديمية أجريت في جامعة  ، فعلى سبيل الم اؿ ال الحصر

 قد خلصت إلى أنه  ،  نعاء ركزت االهتماـ على ال ساد في الجامعات اليمنية الحكومية
 ش  ف الط ب  ، ر في كل إدارات الجامعة  يشمل إدارة القبوؿ  التسجيلينتش

 في إدارة الش  ف   ،  في إدارة التعيينات  الترقيات األكاديمية  اإلدارية ،  المتخرجين
. إقافة إلى قصور (76) يمتد ليطاؿ مجاؿ التدريس  البحي العلمي.. ، المالية  اإلدارية

ويات األكاديمية  اإلدارية.  قعف  تناقص موازناته المالية في األداء على مختلف المست
على مسألة التدريس اير  ،  بالتالي فقد اقتصرت م مة الجامعات بوجه عاـ ، باستمرار

مع عدـ اكتراث بالبحي العلمي بو  ه  ظي ة أساسية  ، ال عاؿ في أالب التخصصات
 ما ي منا هنا هو اإلشارة الى أف   من ثم تغيب  ظي ة خدمة المجتمع. ، للتعليم الجامعي

 ه   األخيرة هي حصاد  ، تقود إلى أزمة في البحي العلمي ، أزمة التعليم في الجامعة
 نتاج للسياسات  الممارسات الرسمية تجا  التعليم في الجامعة بو   ا م سسة علمية 

ا  طموحات ا  قيادة فكرية للمجتمع. ف  يمكن فصل الجامعة بمشاكل ا  إدارت ا  هموم 
 .(77)عما تتضمنه حركة المجتمع  مجمل متغيراته السياسية  االقتصادية  االجتماعية

كل ه   اإلشكاليات تراكمت لدرجة لم تعد خافية على أحد.  يبد  أن ا نتيجة 
لظاهرة التوسع اير المدر س  اير المخطط إلنشاء الجامعات  قخامة األعباء الملقاة 

عدـ قدرت ا على تحقيق التوافق بين سياسات ا التعليمية   اقع    ، على ه   الجامعات
 بين اإلمكانات المتاحة ل ا  حاجات المجتمع  تطلعاته من ناحية  ، تطبيق ا من ناحية

.  المشكلة إف م ل ه   االشكاليات لم تجد إلى اآلف من يتصدى ل ا بالدراسة (78)أخرى
 خا ة من  ، تشخيص مسببات ا المختل ةل ،  التحليل بمن جية علمية  موقوعية جادة

 ج ة نظر سوسيولوجية.  هي إشكاليات أ بحت تحد  تعيق نظاـ التعليم الجامعي من 
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التي تعتبر أبحاث الترقية التي  ،  خا ة  ظي ة البحي العلمي ، أداء  ظا  ه المعر فة
ة التدريس يجري ا عضو هيئة التدريس أحد أهم ر افدها.  في ه ا اإلطار يعد عضو هيئ

حيي ينتظر منه ما ي يد  يساهم في نمو  ، في الجامعة األداة الر يسية للبحي العلمي
 على  ،  تطوير المجتمع  تقدمه.  يتوقف ه ا األمر على تأهيله  قدراته العلمية  الم نية

مدى اإلمكانات المادية التي تساعد  على أداء  ظا  ه األساسية في البحي  خدمة 
 . (79)المجتمع

إف هناؾ ع قة قوية بين البحي  التعليم الجامعي ال   هو مصدر ،  هنا يمكن القوؿ
 بالتالي فإف أ  قعف أ   ، للك اءات التي تعمل في مجاؿ البحي العلمي  تطوير 

تحسن في أ  من ما ينعكس على اآلخر. كما أنه ال تقاس أهمية البحي العلمي من 
ف تعود على الجامعة. فالبحي العلمي ي ترض أ  خ ؿ المنافع المادية التي يمكن أ

باألحرى يجب أف يكوف جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية في الجامعة.  ل  ا فقد 
ت شل الجامعة في تقديم مستوى رفيع من التعليم أ  التدريس إف لم يكن في ا باح وف 

ة التعلم مستمرة  بحي علمي متطور. فالبحي العلمي يساعد على جعل إمكاني ، جاد ف
.  ذل  من منطلق كوف (10) عملية التعليم قا مة لدى الطالب ، لدى عضو هيئة التدريس

 بالتالي ال بد أف يتوفر  ، عضو هيئة التدريس في الجامعة محور العملية التعليمية  البح ية
واء له المناخ الم  م  اإلمكانات المادية  التشجيعية  الحرية األكاديمية  ك ا األج

 ،  تحقيق معدالت مرت عة من األداء  اإلنتاجية العلمية ، العلمية الم  مة لتحقيق طموحه
 ،  رفع مستوى رقا  الوظي ي ال   يتأتى من توفر مناخ مناسب في محيط العمل بالجامعة

 توفر اإلمكانات المادية ال زمة للقياـ بأبحاث  ،  ما تشمله من إدارة متعا نة  مت  مة
 .(17)في مختلف التخصصاتعلمية 

 ل ل  ف ناؾ أساسيات يجب توافرها حتى ي د  عضو هيئة التدريس في الجامعة 
 خا ة  ظي ة البحي العلمي. من ذل  على سبيل الم اؿ ال الحصر توفر  ،  ظا  ه
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إمكانات قد ال تقوى علي ا بعض المجتمعات التي تعاني أنظمت ا االقتصادية من أزمات 
الحاؿ في حالة المجتمع اليمني.  توفر المناخ الم  م  المشجع على  مست حلة كما هو
 توفر عوامل االستقرار الن سي  االجتماعي  االقتصاد .  إتاحة  ، البحي  العطاء

 ذل  لتبادؿ  ، ال رص للمشاركة في الند ات  الم تمرات العلمية داخل  خارج الوطن
ي مختلف التخصصات...إقافة إلى على المستجدات ف  االط عالخبرات  المعارؼ 

 ، قر رة إعطاء عضو هيئة التدريس الوقت الكافي للت رغ العلمي  ال كر   ال هني أيضا
 ذل   ، ال   حتما سيمكنه من اإلبداع في تخصصه ،  تس يل مستلزمات ه ا الت رغ

 بإنجاز أبحاث  نشرها  بالتالي التقدـ للترقية األكاديمية.

فإف العديد من  ، فر م ل ه   المستلزمات لعضو هيئة التدريسفإف عدـ تو  ،  ل  ا 
المعوقات ستواج ه عند محا لة إنجاز أبحاث في التخصص ال   ي تم به.  نعني ب    
المعوقات كل ما يواجه عضو هيئة التدريس في الجامعة من عقبات تحوؿ د ف قيامه 

في مجاؿ تخصصه.  ه    من خ ؿ إجراء  إعداد البحوث العلمية ، بد ر  في البحي
المعوقات تعرض ل ا العديد من الباح ين  الم تمين بإشكاليات البحي العلمي   قعيته 

إلى  ، في بعض الجامعات العربية.  في ه ا اإلطار هناؾ من يصنف م ل ه   المعوقات
 معوقات اير شخصية. فبالنسبة إلى المعوقات الشخصية ف ي تعود  ، معوقات شخصية

 يمكن تقسيم ا إلى معوقات معرفية  ن سية  اجتماعية  ، هيئة التدريس ن سهإلى عضو 
 بالتالي يتأخر في التقدـ للترقية. أما  ، تحوؿ د ف قيامة بإجراء البحوث  نشرها

فيقصد ب ا المعوقات الموق ية الخارجة عن سيطرة عضو هيئة  ، المعوقات اير الشخصية
مالية  اإلدارية.  كلتاهما تنت  عن اياب السياسة  المتم لة في المعوقات ال ، التدريس

 تدني الراتب الش ر  لعضو هيئة  ،  قعف اإلن اؽ عليه ، الموج ة للبحي العلمي
البير قراطية في نظاـ الترقيات.  هناؾ من يصنف ه    - التعقيدات اإلدارية  ، التدريس

 معوقات إدارية  ، سريةمعوقات أسرية تتم ل في ك رة االرتباطات األ المعوقات إلى.
 انشغاله بأمور  ،  م سساتية تتم ل في زيادة النصاب التدريسي لعضو هيئة التدريس
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 البح ي بص ة  ، ر تينية  ظر ؼ عمل اير م يأة تماما للعمل األكاديمي بص ة عامة
خا ة.  معوقات عامة ترتبط أساسا بسياسة الجامعة  توج ات ا في إعطاء األ لوية 

.  آخر يصنف ه   المعوقات إلى معوقات (11)لى حساب البحي العلميللتدريس ع
من حيي قلة االهتماـ بالبحي العلمي  االستجابة لعضو هيئة  ، متعلقة بالمجتمع

إقافة إلى درجة ما يوفر  المجتمع له من سبل  ، التدريس أ  الباحي في إعطاء المعلومة
حيي قلة الدعم أ  الحوافز التشجيعية من  ، العيش الكريم.  معوقات متعلقة بالجامعة

 االفتقار إلى المناخ العلمي ال   يعزز ج ود عضو هيئة التدريس  ، المادية  المعنوية
 يشجع على اإلبداع  االبتكار.  انشغاؿ البعض باألعماؿ االدارية التي تضيق من فرص 

ند ات العلمية. إجراء  إنجاز أبحاث علمية.  انعداـ فرص المشاركة في الم تمرات  ال
 ذاتية البعض في  ، إقافة إلى طوؿ فترة تحكيم األبحاث لمن تمكن من إنجاز ذل 

مسألة تحكيم األبحاث.  الر تين الممل  المستن د للوقت  الج د لعضو هيئة التدريس. 
نتيجة  ،  هي تشكل أهم الضغوط  المعوقات لعضو هيئة التدريس ،  أخيرا معوقات مالية

األمر ال   يدفع بعضو هيئة التدريس إلى ب ؿ مزيد من  ، م مالي للبحوثلعدـ  جود دع
الج د داخل  خارج الجامعة من أجل زيادة الدخل.  ه ا ي ثر على انتاجيته العلمية من 

هي مسألة اجتماعية أساسا تتأثر بدرجة   -كما نعلم   -.  اإلنتاجية العلمية ( 13)البحوث
امعة  المجتمع التي يعمل في ظل ا عضو هيئة التدريس.  الج -كبيرة بالبيئة االجتماعية 

كما أن ا تعد بم ابة الطاقة ال اعلة التي يجب است مارها  االهتماـ بتوجي  ا لخير عضو 
هيئة التدريس  تطور الجامعة  تقدـ المجتمع.  قد ثبت أف االنتاجية العلمية لعضو هيئة 

ال ات  ك اءة التدريس  الرقا عن العمل.  التدريس ترتبط ايجابيا بال قة بالن س  فعالية
 ما أك ر ه   الضغوط في  (14)، بينما ترتبط سلبيا بالشعور بالضغوط  اإلن اؾ الن سي

 جامعاتنا في المجتمع اليمني.

فإن م جمع م ي كد ف على  ، م ما اختلف الباح وف في تصنيف ه   المعوقات
 على إمكانية قيامه بإجراء أبحاث  ، ستأثيرها  م عول ا السلبي على عضو هيئة التدري
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 بالتالي التقدـ بطلب الحصوؿ  ، أ  على إنتاجيته العلمية أ  ال كرية ،علمية في تخصصه
في اآلجاؿ المحددة في مختلف النصوص  اللوا ر.  هو ما  ، على الترقية األكاديمية

 سوؼ نركز االهتماـ عليه في ال قرات اآلتية.  

 النصوص  اللوا ر التشريعية  إجراءات الترقية في 
من درجة  ، ترفيع أ  إع ء عضو هيئة التدريس ، نقصد بالترقية األكاديمية 

 زيادة  ، ذات أبعاد  مس  ليات أ سع. فتكوف له سلطة أكبر ، أكاديمية إلى درجة أعلى
كما يقوؿ أحد األكاديميين   -في الراتب الش ر  أك ر من الدرجة السابقة.  "محترمية" 

في  سطه االجتماعي.  تعني المحترمية تل  الخا يات التي تكوف لعضو هيئة  -
 التي تظ ر فيما ينعم به من سلطة  ن وذ في المجتمع ال   يحتـر العلم  ، التدريس
 تكتسب ه   المحترمية عن طريق االستحقاؽ العلمي  الجدارة ال كرية بما  ،  العلماء

 للترقية االكاديمية .  في ذل  اإلنجازات البح ية المقدمة

 ، بعد استكماؿ المدة القانونية المطلوبة ، ه ا  يتم ترقية عضو هيئة التدريس 
 توفر الشر ط  المعايير القانونية المطلوبة لشغل الدرجة. ه   الشر ط يحددها القرار 

بشاف ال  حة التن ي ية لقانوف الجامعات  ، 1007( لسنة 31الجم ور  رقم )
.  التي نوجز ما  رد ب ا من شر ط  إجراءات تتعلق بالترقية  الواردة في المواد (15)اليمنية

( التي تشترط على من يتقدـ بطلب الترقية إلى درجة 56 ، 55 ، 54 ، 53 ، 51) 
أف يكوف قد أمضى خمس سنوات خدمة في الدرجة  ، أ  درجة أستاذ ، أستاذ مشارؾ

التي يحددها  ، من خ ؿ تقارير تقييم األداء ، السابقة.  أف يكوف ناجحا في التدريس
ث ثة بحوث في مج ت محكمة  ، نظاـ الجامعة.  أف يكوف قد نشر  هو يشغل الدرجة

على أف ينشر  احد  ،  خمسة أبحاث منشورة ، في حاؿ الترقية إلى درجة أستاذ مشارؾ
رط ال  حة أف بالنسبة للترقية إلى درجة أستاذ. كما تشت ، من ا في مجلة في الخارج

يجتاز عضو هيئة التدريس بنجاح برام  التطوير الم ني  العلمي التي تقدم ا الجامعة أثناء 
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الخدمة.  يوا ل ه ا ال رع من ال  حة شر ط الحصوؿ على الترقية باإلشارة إلى قر رة 
كوف  أال ت ، أف يكوف اإلنتاج العلمي للمتقدـ للترقية أ ي   فيه إقافة للعلم  المعرفة

 موقوعات البحوث المقدمة للترقية مستلة من رسالة الماجستير أ  أطر حة الدكتورة. 

 التي  ، ( فقد خصصتا لإلجراءات المتبعة للترقية58 ، 57أما المادتين )   
مرفق  ، نوجزها في قر رة أف يتقدـ طالب الترقية بطلبه إلى ر يس القسم المختص

 ، بغرض عرقه على مجلس القسم ، إلنتاج العلمي أربع نسخ من ا ، بالسيرة ال اتية
 يرفع ر يس القسم رأ   ،  اقتراح خمسة محكمين لتقييم اإلنتاج العلمي ، إلبداء الرأ 

إلبداء الرأ   رفعه إلى ر اسة الجامعة  ، مجلس القسم بمحضر معمد إلى عميد الكلية
هيئة التدريس من  الستكماؿ اجراءات الترقية.  في حالة عدـ  جود عدد من أعضاء

فعلى العميد أف يعرض  ، الحا زين على درجة أكاديمية تعلو الدرجة المطلوب الترقية إلي ا
ثم يتولى عرض الموقوع على مجلس الكلية  ، الطلب على اللجنة األكاديمية أ  العلمية

من  حيي يتم اختيار ث ثة ، إلبداء الرأ   رفعه إلى ر اسة الجامعة الستكماؿ اإلجراءات
 في حاؿ موافقت م يرسل لكل من م االنتاج  ،  التوا ل مع م بطريقة سرية ، المحكمين

 أطر حة الدكتورا . كما ترفق مع ذل  استمارة  ، العلمي. مع ملخص لرسالة الماجستير
تتضمن العنا ر التي يجر  تقويم كل بحي بموجب ا.  يبلغ المحكم بضر رة إرساؿ 

. كما تشير ه   المادة إلى أنه يحق للمتقدـ للترقية أف يقدـ التقارير خ ؿ ث ثة أش ر
يقـو المجلس  ، أبحاثه قبل موعد االستحقاؽ ب  ثة أش ر.  عندما تعود التقارير

األكاديمي باالط ع علي ا  إحالت ا إلى الكليات لعرق ا على المجالس المعنية 
ى تزكية ما ال يقل عن اثنين شريطة أف يحصل المترشر عل ، الستكماؿ إجراءات الترقية

ال   يرفع بد ر   ،  مجلس الكلية ، من المحكمين. حيي تعرض على مجلس القسم
 من ثم إلى مجلس الجامعة. مع  جوب أف يحصل  ، الموقوع إلى المجلس األكاديمي

المرشر للترقية على موافقة أ  تزكية اثنين من المحكمين كحد أدنى.  بعد استكماؿ كل 
يتم ترقية عضو هيئة التدريس بقرار من ر يس الجامعة يستند في  ، راءاتتل  اإلج
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مشر عيته إلى اللوا ر  القوانين الناف ة المعموؿ ب ا في الجامعة. بعد ذل  تبدأ سلسة 
من اإلجراءات ذات الطابع الر تيني  البير قراطي لمتابعة األثر المالي المترتب على 

ن االجراءات اإلدارية المعقدة. تبدأ من إدارة الش  ف ال   يتم عبر سلسلة م ، الترقية
 من ثم مخاطبة  زارة الخدمة  ، األكاديمية  االستحقاقات  الموازنة  ايرها في الجامعة

التي تصدر فتوى باستحقاؽ عضو هيئة التدريس  ، المدنية  التأمينات في العا مة
التي تتولى مخاطبة  زارة المالية في   من ثم العودة الى إدارات الجامعة المختل ة ، للترقية

الستصدار تعزيز مالي ب ارؽ الدرجة األكاديمية الُمرقى إلي ا عضو هيئة  ، العا مة أيضا
التدريس.  عادة ما ترافق ه   االجراءات العديد من العراقيل  الصعوبات التي نعتبرها 

م سسات الد لة نتيجة  ذل  بالنظر إلى حاالت ال ساد المستشر  في  ، معوقات للترقية
سوء استغ ؿ للسلطة  الرشوة المت شية بنسب عالية.  ذل  حسب تقارير  ادرة عن 

التي أشارت إلى أف  ، م ل منظمة الش افية الد لية ، المنظمات المعنية بمحاربة ال ساد
اليمن تقع قمن الد ؿ العشر األك ر فسادا في العالم.  بأف  قع ال ساد كارثي في 

 المتأتي إجماال من قعف سياسة  ، بما في ا الجامعات (16)الد لة المختل ةم سسات 
الحوافز المادية  المعنوية لتشجيع العاملين أ  الموظ ين في الجامعة  الج از اإلدار  

 التسيب اإلدار   المحاباة  انتشار المحسوبية في أالب الحاالت،  ، للد لة عموما
عالجة م ل ه   الحاالت، إقافة إلى عدـ توزيع الم اـ  المركزية في اتخاذ القرارات  م

 الص حيات  المس  ليات بعدالة،  اياب الش افية،  تدني المستوى التعليمي لدى 
بعض الموظ ين اإلداريين، كما أف اياب االستق ؿ المالي  اإلدار  للجامعات قد لعب 

هيئة التدريس،  تداخل  الد ر األكبر في تعقيد إجراءات الترقية لألكاديمي أ  عضو
 تقادـ هياكل ا،  قعف إدارة الموارد المالية المتوفرة  ، األنظمة  اللوا ر  اإلجراءات

لدى الجامعات،  اياب نظاـ التد ير الوظي ي للعاملين،  قعف الك اءة ال زمة 
  للقيادات اإلدارية العليا بالجامعة،  خا ة في ظل قعف اإلدارة األكاديمية.  تزداد ه 

 تتطلب في ك ير  ، المعوقات باعتبار أف ه   االجراءات تتم في م سسات اير الجامعة
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 ذل  في ظل  ، من الحاالت الس ر  التنقل إلى العا مة ألك ر من مرة حتى تُنجز
 أخ قيات العمل االدار   ، محد دية اإلمكانات المادية لعضو هيئة التدريس

 سوؼ ندرس ا بتعمق الحقا.  األكاديمي المشار إليه آن ا  التي 

كما نصت علي ا بنود   ، تل  هي أهم شر ط  معايير الترقية األكاديمية  إجراءات ا
القرار الجم ور  المشار إليه في السطور السابقة.  هي شر ط  اقحة إلى حد كبير. 
 هنا نتساءؿ هل يتم تطبيق ه   الشر ط  العمل ب ا على أرض الواقع؟  هل تشكل 

 عوا ق الترقية األكاديمية؟ عا قا من 

 الدراسات السابقة   
المتعلقة بموقوع معوقات  ، تجدر اإلشارة إلى إف هناؾ ندرة في األدبيات البح ية

  ، من  ج ة نظر سوسيولوجية.  خا ة في المكتبات الجامعية اليمنية ، الترقية األكاديمية
ت ذات الطبيعة المن جية كما لمسنا ه   الندرة فيما هو متاح من م ل ه   الدراسا

على الشبكة العنكبوتية أ  االنترنت.  أالب ما تمكنا من الحصوؿ عليه حوؿ  ،  العلمية
يركز االهتماـ علي ا من  ج ة نظر علـو التربية.  في إطار إشكالية  ، الترقيات األكاديمية

امة.  مكانته في المجتمع بص ة ع ، تتعلق بإشكاليات البحي العلمي ، أكبر  أعم
 البعض اآلخر يتنا ل ا قمن ما يعرؼ بػ" اإلنتاجية ال كرية" لعضو هيئة التدريس في 

    خا ة في جانب ا البح ي خ ؿ مسيرته األكاديمية. ، الجامعة

عن  (17)فقد تم االط ع على عدد من الدراسات من ا دراسة الخطيب ،  رام ذل 
ة إعادة النظر في المعايير المتبعة في  اقع الترقية األكاديمية. التي خلصت إلى قر ر 

الترقية األكاديمية. بحيي تعتمد على الموقوعية  الوقوح  البساطة  الدقة في 
فض  عن اعتماد  ،  التميز في األبحاث ، اإلجراءات. إقافة إلى اعتماد الجدارة

لإلنجاز  توفير مناخ م سسي  ، األخ قيات الم نية في اتخاذ القرارات الخا ة بالترقية
خلصت إلى أف من أهم  (18)لدى أعضاء هيئة التدريس.  في دراسة للمحافظة  المقداد 
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مشك ت أعضاء هيئة التدريس تعقيد إجراءات الترقية األكاديمية من رتبة إلى أخرى. أما 
حوؿ سياسة بعض الجامعات  Newell and Price(19)دراسة نيوؿ  برايس 

فقد خلصت إلى أف الك ير من رؤساء األقساـ  ، األكاديميةاألمريكية حوؿ معايير الترقية 
 يعتبر ن ا تتميز بنوع من الضبابية  هو ما يتمخض عنه ظلم  ، أبد ا عدـ رقاهم عن ا

نتيجة حاالت المرا اة  التضليل  ،  إجحاؼ بحق عضو هيئة التدريس المتقدـ للترقية
دراسة مشاب ة قاـ ب ا مينندز التي تُنت   ب دؼ تعطيل الترقية على مستحقي ا.  في 

حيي تم التركيز على نظاـ الترقية في  ، Menendez and Others (30) آخر ف
من حيي السياسات  المس  ليات  اإلجراءات المتبعة.  خلصت إلى  ، جامعة فلوريدا

التأكيد بأف قرار الترقية يعتبر من أهم القرارات التي يتأثر ب ا عضو هيئة التدريس في 
حوؿ الرقاء الوظي ي لدى أعضاء هيئة  (37")معة.  في دراسة لػ"كامل  البكر الجا

 القواعد المتبعة الخا ة  ، التدريس بجامعة القاهرة. أظ رت أف فرص الترقية األكاديمية
إقافة إلى  عوبات نشر األبحاث... هي من أهم عوامل عدـ رقاهم الوظي ي.  ، بالترقية

تتعلق بمعوقات الترقية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس  (31") هناؾ دراسة لػ "المسلم
قر رة التوسع  ، بالكليات التقنية خ ؿ مسارهم الوظي ي.  التي من أهم ما خلصت إليه

في عقد الم تمرات  الند ات العلمية التي تجعل عضو هيئة التدريس يعيش في ثقافة 
عض المواد في ال  حة المنظمة تح ه على البحي  التجديد.  إعادة  يااة ب ، علمية

 من في حكم م، المتعلقة  ، من أعضاء هيئة التدريس ، لش  ف منسوبي الجامعات
 ، (33) تس يل اإلجراءات ال زمة للحصوؿ علي ا. أما السليحات ، بالت رغ العلمي  الترقية

ج از إلى قر رة إيجاد  ، فقد أشار في دراسته حوؿ تقييم أنظمة الترقية األكاديمية
كي تتم ترقيت م في   ، أكاديمي متخصص لمتابعة إجراءات الترقية ألعضاء هيئة التدريس

 إلى قر رة إشراك م في إعداد   يااة  مناقشة نظاـ الترقية قبل  ، الوقت المناسب
  توحيد إجراءاته في جميع الجامعات. ، إقرار 
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إشكاليات البحي أما فيما يخص معوقات الترقية األكاديمية التي  ردت قمن  
فتشير بعض الدراسات م ل  ،  مسألة اإلنتاجية ال كرية ألعضاء هيئة التدريس ، العلمي

حوؿ معوقات البحي العلمي، إلى  جود ث ثة أ ناؼ من المعوقات  (34)دراسة باشا
 مدى  ، تتم ل في  معوقات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس أن س م، كشخصية الباحي

 م اراته  إمكاناته البح ية.  معوقات تتعلق بالجامعة،   ، العلمياستعداد  الن سي   
م ل  ، المتم لة في توفير الخدمات المساندة ، كقدرت ا على ت يئة البيئة البح ية الجيدة

 تخ يف العبء  ،  السياسة التح يزية في مجاؿ البحوث ، المكتبة  التمويل الماد 
.  أخيرا معوقات تتعلق بالمجتمع، كعدـ تقدير التدريسي  اإلدار  ألعضاء هيئة التدريس

إقافة إلى عدـ تقبل م سسات المجتمع المختل ة لنتا    ، المجتمع لج ود الباح ين
األبحاث التي يجري ا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، مما ينعكس سلبيًا على أدا  م 

 في مجاؿ البحي العلمي. 

إلى عدد من العوامل األك ر تأثيرا على إنتاجية فقد خلصا  (35)أما الس      النويصر
تتركز في  ندرة الحضور أ  المشاركة في الم تمرات العلمية،  ، أعضاء هيئة التدريس

فقد أشارت إلى أف  (36) عدـ توفر  سا ل النشر  التأليف.  في دراسة أجراها الزهراني
من  حصول م على  ، ينسبة كبيرة من عينة الدراسة لم ينشر ا أ  عمل بح ي أ  علم

 سنوات  ، بين معدؿ اإلنتاجية العلمية ، ش ادة الدكتورا ،  أف ثمة ع قة ارتباطيه موجبة
أبدت عدـ رقاها  ، خبرة عضو هيئة التدريس، كما إف نسبة ال بأس ب ا من عينة الدراسة

دريس فتنقسم عن إنتاجيت ا العلمية،  فيما يتعلق بعوا ق اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة الت
 عوامل اجتماعية م ثرة  ، إلى ث ث مجاالت هي عوامل ذاتية متعلقة بعضو هيئة التدريس

 عوامل تقع مس  ليت ا على الجامعة.  قد تبين أف العوامل التي مصدرها  ، على إنتاجيته
 ، يتلي ا العوامل التي مصدرها اجتماع ، الجامعة هي األك ر تأثيراً  على اإلنتاجية العلمية

فقد هدفت  (37)ثم العوامل التي مصدرها ذاتي يخص األكاديمي ن سه.. أما دراسة الشايع
إلى التعرؼ على  اقع اإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس في كليات العلـو اإلنسانية 
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في جامعة المل  سعود  معوقاته،  خلصت نتا ج ا إلى  جود فر ؽ دالة إحصا ياً  في 
على  ، لمي لصالر أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ  أستاذ مشارؾمعدؿ اإلنتاج الع

حساب أعضاء هيئة التدريس بدرجة أستاذ مساعد. أما بالنسبة إلى معوقات اإلنتاج 
العلمي فترى عينة الدراسة  جود أربعة معوقات ت ثر سلبا  على كمية اإلنتاج العلمي 

لم تمرات اإلقليمية  العالمية،  انشغاؿ بدرجة كبيرة هي  محد دية الدعم ال ـز لحضور ا
بعض أعضاء هيئة التدريس بأعماؿ خارج الجامعة لتحسين  قع م االقتصاد ،  عدـ 
توفر الوقت الكافي للقياـ بإجراء البحوث العلمية.  ك رة األعباء التدريسية.  في دراسة 

ء هيئة التدريس حوؿ مدى تأثير عدد من الصعوبات التي تعوؽ أعضا (38)أجراها  النعيم
في الجامعات السعودية عند إجرا  م لبحوث الترقية، من خ ؿ قياس مدى إحساس م 
بتل  الصعوبات، حيي أ قحت الدراسة أف أعضاء هيئة التدريس يعانوف من ثماف 
 عوبات من أ ل أربع  عشرين  عوبة مقترحة في الدراسة بدرجة فوؽ الوسط، ه   

،  هي الصعوبة المتعلقة بتوافر - عوبة إلى األقل  عوبة مرتبة من األك ر  -الصعوبات 
المراجع األجنبية في مكتبة الجامعة،  عوبة حضور الم تمرات، الصعوبة المتعلقة بتوافر 
الكتب  الد ريات في مكتبة الجامعة، الصعوبة المتعلقة بقواعد المعلومات، الصعوبة 

السياسة التح يزية للجامعة، ثم الخا ة ببيئة العمل، تأخر التحكيم  النشر، قعف 
 المشكلة الخا ة بعدـ توفير خدمة االنترنت.

أف هناؾ ، التي أمكن االط ع علي ا ، يتضر مما عرقنا  لبعض الدراسات السابقة
إشكاليات عديدة تطرح عند مناقشة تأخر أعضاء هيئة التدريس عن التقدـ للترقية في 

أ   ، قد تكوف ذاتية ت م عضو هيئة التدريس ، تاآلجاؿ المحددة قانونا. ه   اإلشكاليا
متعلقة بمعوقات البحي العلمي في المجتمع بشكل عاـ،  اإلنتاجية ال كرية بشكل 
خاص....إلى اير ذل  من اإلشكاليات التي تمت دراست ا في بيئات أكاديمية مختل ة 

جتمع الدراسة في خصا ص ا التنظيمية  االجتماعية  إمكانيات ا المختل ة عن بيئة  م
،  خا ة من  ج ة النظر (39)الحالية.  فم ل ه   الدراسات تكاد تكوف نادرة في مكتباتنا
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السوسيولوجية التي من خ ل ا سوؼ نركز على دراسة بعض ه   المعوقات سواء تعلق 
أ  المعوقات المتعلقة بصعوبات البحي العلمي  ، األمر بالمعوقات الشخصية  األسرية

لمج ت أ  الد ريات المتخصصة، أ  المعوقات الم سسية المتم لة في  النشر في ا
الر تين اإلدار  الُممل في تنظيماتنا البير قراطية.  محا لة ربط ا بواقع بيئة عمل أعضاء 

 مناقشة ه    ،  محيط ا السياسي  االجتماعي بص ة عامة ، هيئة التدريس بالجامعة
 المعوقات بمن جية علمية  موقوعية. 

 من جية الدراسة  إجراءات ا  
ت دؼ إلى محا لة تشخيص  ، من جية    ية تحليلية ، سنتوخى في ه   الدراسة   

 من ثم  ،    ف اإلشكالية الم ارة.  ذل  للوقوؼ على أسباب ا  العوامل التي ت ثر في ا
 ا  دراسة الع قات التي تربط بين متغيرات، محا لة تحليل  ت سير أبعادها المختل ة

بل سوؼ نستعين بمن جية نقدية ت ءـ المن جية العلمية ، المختل ة. ليس ه ا فحسب
 ذل  من أجل ،  بما ال يخل بقيم الموقوعية  األمانة العلمية، المتبعة في الدراسة

استخ ص نتا   يمكن تعميم ا على مجتمع الدراسة.  هنا تجدر اإلشارة إلى أف مجاؿ 
ماع التربية.  مجال ا البشر  أعضاء هيئة التدريس بجامعة الدراسة العلمي هو علم اجت

 ، تعز. أما بالنسبة إلى المجاؿ الزمني فقد أجريت الدراسة على عينة من األكاديميين
 .   1073/1074خ ؿ العاـ الجامعي 

 عدـ توفر  ،  نتيجة لصعوبة القياـ بإجراء حصر شامل لجميع أعضاء هيئة التدريس
فقد تم لت إجراءات الدراسة باختيار عينة  ، ية  البشرية للقياـ ب ل اإلمكانيات الماد

يعمل  ،  تتم ل في كل عضو هيئة تدريس ، لتكوف عينة الدراسة ، قصدية من األكاديميين
بشرط أف يكوف قد مرت عليه ال ترة القانونية التي ي ترض أف يتقدـ خ ل ا  ،بالجامعة

 المحددة في القانوف  ، من التي هو في ا حاليا ، ألعلىبطلب للترقية إلى الدرجة العلمية ا
 ، فقد كانت عديدة ،  لوا ر الترقيات. أما مبررات اختيارنا ل    الطريقة في اختيار العينة
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 خا ة في ظل  ،  بالتالي التخ يف من تكاليف البحي ، من ا تواقع امكانيات الباحي
 معرفتنا المتأكدة من  ، في جامعة تعز اياب الدعم الماد   المعنو  لألبحاث العلمية

  عوبة التوا ل مع كل أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

فباإلقافة إلى المعلومات التي تم الحصوؿ  ، أما بالنسبة إلى أد ات جمع البيانات
فقد  ، علي ا من الزاد النظر  المتراكم حوؿ ذات المسألة التي ت يرها ه   الدراسة

تكونت من أربعة محا ر. األ ؿ  ،  ممت ل ات الغرض ، ارة استبيانيةاعتمدنا على استم
ُخصص للبيانات العامة الخا ة بأفراد العينة من أعضاء هيئة التدريس.  ال اني ُخصص 
لبعض المعوقات ال اتية التي قد تعوق م عن القياـ بأبحاث في تخصصات م. أما المحور 

ات الخا ة بالبحي  النشر. ليخلص المحور ال الي فقد ركز االهتماـ على بعض المعوق
الرابع إلى التركيز على المعوقات ذات الطبيعة الم سساتية  اإلجرا ية. علما أننا قد ختمنا 

ليعبر األكاديمي أ  المبحوث عن تصوراته  آرا ه  ، االستبياف بس اؿ م توح في الن اية
 ل.بحرية تامة  بشكل م ص ، حوؿ معوقات الترقية األكاديمية

 قد تم لت إجراءات الدراسة في زيارات متكررة الى الش  ف األكاديمية في ر اسة 
حسب درجات م  ، للحصوؿ على إحصا ية بعدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، الجامعة
 من ثم معرفة نسبة من حصل من م على ترقية أكاديمية خ ؿ فترة عمله في  ، العلمية

 من ثم النز ؿ إلى كليات الجامعة بمختلف ، عينة المست دفةالجامعة. بعدها تم تحديد ال
لمن تواجد من  -بعد توقير الغاية منه  -حيي تم تسليم استمارة االستبياف  ، أقسام ا

أفراد العينة المست دفة بعد تحديد مواعيد ل ل .  تسليم بقية االستمارات لنا ب العميد 
مع توا ل  ، ليتولى تسليم ا لبقية أفراد العينة ، للش  ف األكاديمية في كل الكليات

الباحي المستمر مع م.  بعد استرجاع االستمارات تم ترميزها  إدخال ا للحاسوب 
معتمدين في ذل  على برنام  الحـز اإلحصا ية للدراسات في  ، لمعالجة البيانات

 ".  "Spss ػالمعر ؼ بػ ،االجتماعية
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 نا الك ير من الصعوبات خ ؿ مرحلة جمع البيانات أننا قد  اج ،الجدير بال كر هنا
من عينة البحي. حيي لم نجد التعا ف المطلوب في م ل ه   الحاالت من قبل أفراد 

لم يتم إرجاع سوى ، استمارة استبياف تم توزيع ا على العينة المست دفة 87العينة. فمن 
 ، ة ال اتف  البريد االلكتر نياستمارة فقط.  ظلينا نتابع باالتصاؿ المباشر أ  بواسط 56

 خا ة أفراد العينة ال ين ينتموف إلى ، فترة طويلة نسبيا، أ  باالستعانة ببعض الزم ء
تخصصات علمية كالطب  ال ندسة  العلـو التطبيقية ال ين لم نجد من م الت اعل 

تبياف فقد تم لت في أف االس ، المراوب. أما مبررات عدـ التعا ف من  ج ة نظر البعض
 خا ة أ لئ  ال ين لم  ، يحا ؿ إثارة قضية حساسة في حياة عضو هيئة التدريس

يتمكنوا من إنجاز أبحاث ترقى إلى مستوى النشر خ ؿ ماقي م األكاديمي في الجامعة. 
 م ل ه الء اعتبر ا أف ما  رد في استمارة االستبياف عبارة عن أسلوب لتقييم األداء لعضو 

رام المحا الت التي ب لت  ، لتالي فقد رفضوا تعبئة االستبياف تماماهيئة التدريس.  با
 افتقاد ال قة بين  ، لتوقير طبيعة البحي  مبررات إجرا ه. فقد لمسنا اياب ر ح التعا ف

على كل  ،  قعية الجامعة الحالية -على ما يبد  -أعضاء هيئة التدريس.  مرد ذل  
م ا على االط ؽ على ما يبد  أف التقاليد الجامعية المستويات السابق االشارة إلي ا.  أه

بو   ا  ظي ة م مة من  ظا ف  -لم تعط لوظي ة البحي العلمي  ،  بناها األكاديمية
األهمية المرجوة بحيي تدم  قيم البحي العلمي في برام   مقررات الجامعة  -الجامعة 

ة التي تتصدى إلشكاليات بص ة جادة.  خا ة األبحاث الميداني ،  مناهج ا المختل ة
قا مة  مست حلة في الجامعة. فالعمل البح ي ال يزاؿ في مرحلة المغامرة  المحا الت 

 ، التي االبا ما تجرى من أجل الترقية العلمية لبعض أعضاء هيئة التدريس ، ال ردية
 فأالب م أ بحوا منشغلين بتصريف الشأف  االهتماـ اليومي المرتبط بحيات م المعيشية

أك ر من انصراف م إلى البحي  اإلنتاج ال كر . أ  أبحاث  ، الصعبة  المت اقمة باستمرار
التي ال تتاح إال للقليل من م بعد المر ر  ، الم تمرات  الند ات النادرة  القليلة جدا
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 في مراكز اتخاذ القرار المتعددة في  ، بسلسلة معقدة من اإلجراءات في الجامعة
 ير ذل  من الصعوبات  المعوقات التي ستتضر الحقا. العا مة.....إلى ا

   ف نتا   الدراسة الميدانية 
 ، عضو هيئة تدريس 56من  -كما سبق  أشير   -تكونت عينة الدراسة  

% من 86سنة. كما يتوزعوف حسب الجنس إلى  68 - 35ترا حت أعمارهم ما بين 
دكتورا  من بلداف % من م على ش ادة ال54% من اإلناث. حصل 74  ، ال كور
% حصلوا علي ا من بلداف أجنبية. كما توزع أفراد العينة حسب التخصص 46  ، عربية
% لتخصصات علمية. تعين 30% ينتموف لتخصصات أدبية أ  إنسانية.  70إلى 

ـ في كلية التربية عندما كانت تابعة لجامعة  نعاء. 7983البعض من م في الجامعة من  
ـ.  يتوزعوف حسب الدرجة العلمية أ  األكاديمية إلى  1008 آخرهم تعَين خ ؿ 

% من األستاذة المشاركين. أما أهم نتا   الدراسة حسب 36  ، % أستاذ مساعد64
 من  ، المحا ر أ  المعوقات التي قد تحوؿ د ف إنجاز األكاديمي ألبحاث في تخصصه

 دا ؿ اآلتية    فنوجزها في الج ، ثم حصوله على الترقية في المدة القانونية
 (1ذٔل )ع

 يؼٕقبد رارٛخ

رى رشرٛت انفقشاد حغت انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ يٍ األػهٗ إنٗ 

 دَٗاأل

 انفـــــقـــــشح
 ػذد

 األفشاد

 انًزٕعظ

 انحغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ %

 ال األكبدًٚٙ ٚؼٛشّ انز٘ انؼبئهٙ انٕضغ

 .ٔانجحضٛخ انؼهًٛخ قذسارّ رطٕٚش يٍ ًٚكُّ
56 1.68 68 
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 األكبدًٚٙ نذٖ انزارٙ انذافغ غٛبة

 ٔانزقذو ، ػهًٛخ أثحبس إلَغبص ػبئقب ٚشكم

 نهزشقٛخ

56 1.63 63 

 ٔاالنزضايبد ، األعشح أفشاد ػذد كضشح

 ثأثحبس ٔانزقذو انقٛبو رؼٛق ، األعشٚخ

 .نهزشقٛخ

56 1.61 61 

 إَغبص ػذو فٙ عجت يغكٍ ايزالك ػذو

 ٔانزقذو ، يُزظًخ ثظفخ ػهًٛخ أثحبس

 .نهزشقٛخ

56 1.55 55 

 إعشاء يٍ ًٚكٍ ال انظحٙ انٕضغ

 .نهزشقٛخ ٔانزقذو ، ػهًٛخ أثحبس
56 1.52 52 

 أثحبس اَغبص نؼذو  ثبإلحجبط انشؼٕس

 .انًحذدح انفزشح فٙ ػهًٛخ
56 1.50 50 

 اَغبص ػهٗ ٚؤصش أعُجٛخ نغخ إعبدح ػذو

 .ػهًٛخ أثحبس
56 1.43 43 

 يٍ بئقكؼ انجحٕس سفض يٍ انخٕف

 .نهزشقٛخ انزقذو ػذو ػٕائق
56 1.34 34 

التي ترتبط    ، ن سه لى عضو هيئة التدريسإتل  التي تعود  ، نعني بالمعوقات ال اتية
قد تشكل عا قا  هي   ،  الصحية التي يعيش ا ، الظر ؼ الن سيةب   ، سر محيطه األب

الي التقدـ بطلب  بالت ، نجاز بحوث علمية بص ة منتظمةمسألة إفي  ، لدى البعض
بعض من ا. على ( 7)  اير ذل  من المعوقات التي احتوى الجد ؿللترقية األكاديمية...

ف الوقع العا لي ال   يعيشه عضو هيئة التدريس قد تصدر قا مة المعوقات أ هنا يتبين 
%. في 68لى إ.  بنسبة تصل 68، 7 ذل  بمتوسط حسابي بلغ  ، في ه ا المحور



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1076يوليه ( 77عدد )
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ72ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لدافع لدى عضو هيئة التدريس المرتبة ال انية في معوقات القياـ حين احتل اياب ا
 ،  عدـ امت ؾ مسكن ، سرة في المرتبة ال ال ةفراد األأ ك رة عدد  ، بأبحاث علمية

 كل ما سبق يشير إلى حدة ه   المعوقات  ، لى الوقع الصحي في المرتبة الرابعةإقافة إ
هو مطلوب منه من أجل الترقية األكاديمية.  في حياة عضو هيئة التدريس في القياـ بما

ف الخوؼ من رفض البحوث كأحد عوا ق التقدـ للترقية قد احتل المرتبة أفي حين 
 .      %34.  بنسبة 34، 7خيرة في فقرات ه ا المجاؿ بمتوسط حسابي بلغ األ

 (2عذٔل )

 يؼٕقبد يزؼهقخ ثبنجحش ٔانُشش

ػهٗ إنٗ ثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ يٍ األرى رشرٛت انفقشاد حغت انًزٕعطبد انحغب

 دَٗاأل

 شحـــــانفق
 ػذد

 األفشاد

انًزٕ

 عظ

 انحغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ%

 انزخظض فٙ ثحضٛخ يشاكض ٔعٕد ػذو

 .يُزظًخ ثظفخ األثحبس إَغبص ػهٗ رغبػذ
56 1.91 91 

 انؼهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد قهخ

 .فٛٓب انًشبسكخ ٔقهخ ، انذاخهٛخ
56 1.91 91 

 فٙ نهًشبسكخ انفشص ربحخإ ػذو

 .انخبسعٛخ انؼهًٛخ انًؤرًشاد
56 1.89 89 

 قجم يٍ كبفٛخ رغٓٛالد ٔعٕد ػذو

 ، انزًٕٚم ).األثحبس إعشاء ػُذ انغبيؼخ

 ٔخبطخ انُشش ركبنٛف ، ٔانُغخ ، ٔانطجبػخ

56 1.89 89 
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 ٔغٛشْب(...انخبسط فٙ

 ٔظٛفخ عبَت إنٗ إداسٚخ ثٕاعجبد انقٛبو

 أثحبس إَغبص عشػخ ٗػه ٚؤصش ، انزذسٚظ

 .انزشقٛخ

56 1.82 82 

 انًحكًخ انؼهًٛخ انًغالد قهخ

 َشش ٔرأخش ، األكبدًٚٙ نهُشش انًزخظظخ

 .يُٓب انكضٛش فٙ  انؼهًٛخ األثحبس

56 1.80 80 

 انًشكضٚخ ٔانًكزجخ ، انكهٛخ يكزجخ

 انكبفٛخ انًظبدس رٕفش ال ، ٔغٛشْب ثبنغبيؼخ

 .انًخزهفخ األثحبس إلَغبص

56 1.79 79 

 انغبيؼٙ األعزبر َظبة صٚبدح

 ، رخظض يٍ أكضش ٔرذسٚظ ، انزذسٚغٙ

 .انؼهًٛخ األثحبس إَغبص ػهٗ عهجب ٚؤصش

56 1.79 79 

 ثٓب ٚزٕفش انكزشَٔٛخ يكزجخ ٔعٕد ػذو

 اَغبص ػهٗ رغبػذ ، نهجبحضٍٛ اَزشَذ

 .األثحبس

56 1.77 77 

 نزقذٚى يزخظظخ يشاكض ٔعٕد ػذو

 نألثحبس صيخانال اإلحظبئٛخ انخذيبد

 .انؼهًٛخ

56 1.73 73 

 اَغبص ػهٗ ٚغبػذ ال انشٓش٘ انشارت

 .يُزظًخ ثظفخ انؼهًٛخ األثحبس
56 1.71 71 

 ٔانٕصاساد انغبيؼخ إداسح اقزُبع ػذو

 رطٕٚش فٙ انؼهًٙ انجحش ثأًْٛخ انؼالقخ راد

 انًغزًغ.

56 1.68 68 
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 انًشاعغ رٕفش خبطخ يكزجخ ايزالك ػذو

 .انؼهًٛخ ثحبساأل إلَغبص انكبفٛخ
56 1.66 66 

 اَؼذاو أٔ األكبدًٚٛخ انحشٚبد غٛبة

 إَغبص ػهٗ رغبػذ ال نهجبحضٍٛ انزؼجٛش حشٚخ

 .األثحبس

56 1.64 64 

 انغبيؼبد فٙ ثبنزذسٚظ االَشغبل

 انذخم يغزٕٖ رحغٍٛ أعم يٍ انخبطخ

 .انًزذَٙ

56 1.63 63 

العلمي التي قد  لبحيعلقة باهم المعوقات المتأيركز ه ا المجاؿ االهتماـ على     
م ل محد دية الدعم ال ـز لحضور  ، ت ثر سلبا على كمية اإلنتاج العلمي بدرجة كبيرة

الم تمرات المحلية  اإلقليمية  العالمية،  انشغاؿ بعض أعضاء هيئة التدريس بأعماؿ 
ر االقتصاد ،  عدـ توفالمعيشي أ  لتحسين  قع م  ، م اـ عضو هيئة التدريس خارج

الوقت الكافي للقياـ بإجراء البحوث العلمية.  ك رة األعباء التدريسية  اياب التج يزات 
( ال   1لى اير ذل  مما احتوا  الجد ؿ )إ ، ال زمة إلجراء البحوث.   عوبات النشر

ف كل فقرات ه ا المجاؿ تشكل معوقات للبحي أفراد العينة موافقت م على أيبين تأكيد 
 ذل  بدرجات كاديمية. الترقية األلتقدـ للحصوؿ على اللقب العلمي أ  االعلمي  من ثم 

 ، التخصص في بح ية مراكز  جود تصدرت فقرة عدـ مت ا تة تم ترتيب ا تنازليا. فقد
 لى المرتبة األ ، لى قلة المشاركة في الم تمرات  الند ات العلمية المختل ةإقافة إ

 إتاحة % لكل من ما. ت هما عدـ97بلغت  .  بنسبة مئوية97، 7بمتوسط حسابي بلغ 
 قبل من كافية تس ي ت  جود  عدـ ، الخارجية العلمية الم تمرات في للمشاركة ال رص
% 89.  بنسبة مئوية بلغت 89، 7متوسط حسابي بلغ ب ، األبحاث إجراء عند الجامعة

 ، التدريس  ة ظي جانب إلى إدارية بواجبات أما انشغاؿ عضو هيئة التدريس لكل من ما.
 للنشر المتخصصة المحكمة العلمية المج ت ثم ندرة ، فقد جاءت في المرتبة ال ال ة
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 من الك ير في العلمية األبحاث نشر  تحكيم   تأخر ، في إطار الجامعة األكاديمي
 ، الكلية مكتبةفي المختل ة  األبحاث إلنجاز الكافية المصادر توفر عدـ  ، الد ريات
 ، التدريسي الجامعي األستاذ نصاب زيادةإقافة إلى  ، بالجامعة كزيةالمر   المكتبة
 .ا. كل ه   احتلت المرتبة الرابعة بن س الوزف النسبي تقريبتخصص من ك رأل ه تدريس

 االنشغاؿ بالتدريس في جامعات  ، ه ا  قد احتلت ال قرة الخا ة بالحريات األكاديمية
% على التوالي لكل 63%  64جاؿ بنسبة خا ة المرتبتين األخيرتين في ه ا الم

 من ما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3عذٔل )

 يؼٕقبد إعشائٛخ ٔيؤعغبرٛخ:

ػهٗ إنٗ رى رشرٛت انفقشاد حغت انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ يٍ األ

 دَٗاأل

 شحــــــــانفق
 ػذد

 األفشاد

 انًزٕعظ

 انحغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ %
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 قضبءٔ ، انغفش يٍ ًٚكٍ ال انشارت رذَٙ

 .انخبسط فٙ عبيؼخ فٙ انزفشؽ
56 1.89 89 

 يٍ يٕافقخ ػهٗ انحظٕل ػهٗ انقذسح ػذو

 .ثٓب انزفشؽ نقضبء انخبسط فٙ عبيؼخ
56 1.82 82 

 انزٙ ػهًٙ رفشؽ ػهٗ انحظٕل رؼقٛذاد

 .يؤخشا األكبدًٚٛخ انشؤٌٔ اعزحذصزٓب
56 1.71 71 

 انؼهًٛخ انزشقٛبد فٙ انًحكًٍٛ اخزٛبس ٚزى ال

 .يٕضٕػٛخ ثطشٚقخ
56 1.71 71 

 انشؤٌٔ فٙ انًزجغ اإلداس٘ انشٔرٍٛ

 انزشقٛبد فٙ ٚؤصش انز٘ نهغبيؼخ األكبدًٚٛخ

 .انؼهًٛخ

56 1.71 71 

 انغٛبعٛخ األٔضبع اعزقشاس ػذو

 أثحبس إعشاء يٍ ًٚكٍ ال ، ٔاالقزظبدٚخ

 .نهزشقٛخ ٔانزقذو

56 1.70 70 

 أَفغٓى األكبدًٍٚٛٛ ثٍٛ ٔانزحبعذ انظشاع

 .انؼهًٛخ انزشقٛخ إعشاءاد فٙ عهجب ؤصشٚ يًب
56 1.68 68 

 انًزشرت انًبنٙ األصش يؼبيهخ إعشاءاد رؼقٛذ

 .األكبدًٚٛخ انزشقٛخ ػهٗ
56 1.68 68 

 إعشاءاد فٙ ، ٔانٕضٕػ انشفبفٛخ غٛبة

 .انزذسٚظ ْٛئخ أػضبء رشقٛخ
56 1.66 66 

 انحظٕل إعشاءاد فٙ انًحغٕثٛخ رغهٛت

 .انؼهًٛخ انزشقٛخ ػهٗ
56 1.64 64 

 إعشاءاد فٙ انغٛبعٙ  االَزًبء رأصٛش

 .انؼهًٛخ انزشقٛخ ػهٗ انحظٕل
56 1.59 59 



محود زلمد شرف| يؼٕقبد انزشقٛخ األكبدًٚٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ77ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فٙ انًٕظفٍٛ يغ األكبدًٍٚٛٛ طشاع

 إعشاءاد ػهٗ عهجب ٚؤصش يًب انغبيؼخ

 .انزشقٛخ

56 1.57 57 

 فٙ ثبنزشقٛخ انخبطخ انجُٕد ٔضٕػ ػذو

 .انؼهًٛخ انزشقٛبد ٚؤخش يًب انغبيؼخ الئحخ
56 1.50 50 

( أف تدني الراتب ال   يتقاقا  عضو هيئة التدريس 3ي حظ من خ ؿ الجد ؿ )  
 ، باعتبار  يشكل أهم عا ق من معوقات إجراء أبحاث علمية ، قد احتل المرتبة األ لى

حيي سجل  ،  بالتالي التقدـ بطلب الترقية األكاديمية أ  الحصوؿ على اللقب العلمي
%. يلي ذل  عا ق 89 بنسبة مئوية بلغت  ، 89، 7لغ ه ا العا ق متوسط حسابي ب

عدـ القدرة على الحصوؿ على موافقة لقضاء الت رغ العلمي في جامعة في الخارج. 
%. في حين احتلت العوا ق 81.  بنسبة بلغت 81، 7 ذل  بمتوسط حسابي بلغ 

 راختيا  عدـ ، الخا ة بػ " تعقيدات الحصوؿ على ت رغ علمي المستحدثة م خرا
 المتبع اإلدار  الر تينإقافة إلى  ، موقوعية بطريقة لترقياتلإلنتاج العلمي ل المحكمين

%.  قريبا من 77.  بنسبة 77، 7المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي بلغ  ، لجامعةا في
 مكنيُ  ال ،  االقتصادية السياسية األ قاع استقرار عدـ ذات النسبة رأى أفراد العينة أف

 األكاديميين بين  التحاسد الصراعأما  .للترقية التقدـمن ثم    ، ث  نشرهاأبحا إجراء من
 ، األكاديمية الترقية على المترتب المالي األثر معاملة إجراءات تعقيدإقافة إلى  ، أن س م

% لكل من ما.  ترا حت بقية 68.  بنسبة 68، 7فقد سجلت متوسط حسابي بلغ 
 ، %66 التدريس هيئة أعضاء ترقية إجراءات في ،  الوقوح الش افية ايابالنسب بين 

 تأثير%.   64 العلمية الترقية على الحصوؿ إجراءات في  الواسطة المحسوبية تغليب  
 األكاديميين  راع%.   59 العلمية الترقية على الحصوؿ إجراءات في السياسي االنتماء

 %.57 الجامعة في الموظ ين مع

   تحليل النتا    مناقشت ا
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نا في السطور السابقة   ف النتا   المتعلقة بأهم معوقات الترقية األكاديمية حا ل
 ذل  بدراست ا  فق م شرات إحصا ية  ، التي تو لنا إلي ا من خ ؿ الدراسة الميدانية

   ية باألساس. حيي تم االعتماد على المتوسط الحسابي بو  ه م شرا    يا لقياس 
األكاديمية كما  رح ب ا أفراد العينة.  فيما يلي سنحا ؿ الوزف النسبي لمعوقات الترقية 

من خ ؿ تحليل إجابات أفراد عينة الدراسة عن بعض التساؤالت  ، تحليل ه   النتا  
اإلشكالية التي حا لنا من خ ل ا معرفة ما إذا كانت هناؾ فر ؽ بين م حسب نوع 

ل  باالعتماد على بعض  ذ ، التخصص  الجنس  بلد الحصوؿ على الدكتورا   ايرها
مركزين  ، الم شرات اإلحصا ية التي تقيس الع قة بين متغيرين.  ذل  بشكل مختصر
عرض نتا   على دراسة أك ر المتغيرات التي قد تشكل معوقات للترقية األكاديمية. 

 إلى تساؤؿال اه  ي دؼ، التساؤؿ الخاص بمعوقات الترقية حسب متغير التخصص
 الترقية هناؾ فر ؽ دالة إحصا يًا في معوقات البحي العلمي  ا كانتالتعرؼ على ما إذ

؟ علمية( - أدبية ) لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تبعا لمتغير الكليةاألكاديمية 
لعينتين  باستخداـ االختبار التا ي  اإلجابة عن ه ا التساؤؿتم استخراج نتا    قد 

نتا    (4) جد ؿالتالي            قحة في الجد ؿمستقلتين،  كانت النتا   كما هي مو 
يوقر نتا    لعينتين مستقلتين لمعوقات الترقية حسب متغير التخصصاالختبار التا ي 

حصا يا عند إذا كانت هناؾ فر ؽ دالة إاالختبار التا ي لعينتين مستقلتين لمعرفة فيما 
التدريس بجامعة تعز تبعا عضاء هيئة أ( في معوقات البحي العلمي لدى 05، 0مستوى )

 علمية( - أدبية ) لمتغير الكلية

 

 انكهٛخ انًغبل

 ػذد

األفشا

 د

 انًزٕعظ

 انحغبثٙ

االَحشا

 ف

 انًؼٛبس٘

 قًٛخ

 د

 دسعخ

 انحشٚخ

انذالن

 ح

انذالنخ 

 انهفظٛخ
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 رارٛخ يؼٕقبد
 23558. 1.5449 39 ادثٛخ

 غٛش دانخ 581. 54 556.
 35904. 1.5000 17 ػهًٛخ

 يؼٕقبد

 نجحش ٔانُششا

- 24023. 1.7607 39 ادثٛخ

.737 
 غٛش دانخ 464. 54

 16310. 1.8078 17 ػهًٛخ

يؼٕقبد 

اعشائٛخ 

 ٔيؤعغبرٛخ

 21277. 1.6698 39 ادثٛخ

 غٛش دانخ 430. 54 796.
 27842. 1.6157 17 ػهًٛخ

 انكهٙ
 19620. 1.6792 39 ادثٛخ

 غٛش دانخ 837. 54 207.
 20845. 1.6672 17 ػهًٛخ

حصا يا تبعا إ( عدـ  جود فر ؽ دالة 4الجد ؿ )في وقر نتا   االختبار التا ي ت
( في معوقات البحي العلمي 05، 0عند مستوى ) ، علمية( -أدبية  ) لمتغير الكلية
 ك ل  في أبعادها المتم لة بػ )المعوقات ال اتية، معوقات البحي  النشر،  ، بشكل عاـ

ل  ا عضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تعزى أية  الم سساتية ( لدى المعوقات االجرا 
(، 796.(، )737.-(، )556.(، )207.إذ بلغت قيم ا التا ية على التوالي ) ، المتغير

حصا يا ، مما يعني عدـ  جود اخت ؼ في معوقات البحي إ جميع ه   القيم اير دالة 
 دبية   الكليات العلمية.الكليات األعضاء هيئة التدريس بالجامعة في أالعلمي لدى 

أف المعوقات التي تعوؽ أعضاء هيئة التدريس في  يمكن ت سير ه   النتيجة إلى 
ال    ـالجامعة ت ثر علي م بن س الدرجة تقريبا في كل الكليات أ  التخصصات. فاالهتما

 -إنسانية سواء كانت علمية أـ أدبية    -توليه ج ات اإلشراؼ في الجامعة بالكليات   
متواقع للغاية.  ل ل  ال يزاؿ أعضاء هيئة التدريس يعانوف من ك ير من ه   المعوقات 
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التساؤؿ الخاص بمعوقات الترقية حسب متغير عرض نتا    األكاديمية  اير األكاديمية. 
فر ؽ دالة إحصا يًا في  هل توجد ، علىالتعرؼ  إلى تساؤؿال اه  ي دؼ الجنس.

ر ذكو  ) مي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تبعا لمتغير الجنسمعوقات البحي العل
باستخداـ االختبار التا ي  اإلجابة عن ه ا التساؤؿ تم استخراج نتا  ؟  قد ناث(.إ -

        التالي  لعينتين مستقلتين  كانت النتا   كما هي موقحة في الجد ؿ

 (5) عذٔل                                          

 نؼُٛزٍٛ يغزقهزٍٛ نًؼٕقبد انزشقٛخ حغت يزغٛش انغُظَزبئظ االخزجبس انزبئٙ 

 انًغبل
انغُ

 ط

 ػذد

األ

 فشاد

 انًزٕعظ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘
 د قًٛخ

 دسعخ

انحش

 ٚخ

انذالن

 ح

انذالنخ 

 انهفظٛخ

يؼٕقبد 

 رارٛخ

 26030. 1.5703 48 ركش

2.742 54 .008 

دانخ 

، 0ػُذ)

 26674. 1.2969 8 أَضٗ (01

يؼٕقبد 

انجحش 

 ٔانُشش

 21786. 1.7861 48 ركش

 غٛش دانخ 358. 54 928.
 23077. 1.7083 8 أَضٗ

يؼٕقبد 

اعشائٛخ 

ٔيؤعغبرٛ

 ح

 23674. 1.6556 48 ركش

 غٛش دانخ 867. 54 168.
 22668. 1.6405 8 أَضٗ

 انكهٙ
 20076. 1.6891 48 ركش

 غٛش دانخ 212. 54 1.263
 17046. 1.5941 8 ضٗأَ

حصا يا عند مستوى إ( عدـ  جود فر ؽ دالة 5الجد ؿ )في وقر نتا   االختبار التا ي ت
 ، بشكل عاـ ، (إناث -الجنس ) ذكور( في معوقات البحي العلمي تبعا لمتغير 05، 0)
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تية ( جرا ية  الم سسابػ) معوقات البحي  النشر، المعوقات اإلين  ك ل  في بعدي ا المتم ل
 إذ بلغت قيم ا التا ية على التوالي ) ل  ا المتغير.عضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تعزى ألدى 

مما يعني عدـ  جود  ، إحصا يا(،  جميع ه   القيم اير دالة 168.(، )928.(، )1.263
البحي  النشر، المتعلقين اخت ؼ في معوقات البحي العلمي ككل  في بعدي ا معوقات 

 عضاء هيئة التدريس بالجامعة باخت ؼ متغير جنس م.أجرا ية  الم سساتية لدى اإل المعوقات

( في 01، 0حصا يا عند مستوى )إع    جود فر ؽ دالة أفي حين اتضر من الجد ؿ  
 - )ذكر بعد المعوقات ال اتية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تعزى لمتغير الجنس

(، 01، 0(،  هي دالة إحصا يًا عند مستوى )2.742ية ل  ا البعد )أن ى(، إذ بلغت القيمة التا 
 عند النظر إلى المتوسطات الحسابية لكٍل من ال كور  اإلناث نجد أف المتوسط الحسابي 

(،  ه ا يعني 1.2969كبر من المتوسط الحسابي لإلناث البالغ )أ( 1.5703) لل كور البالغ
ل   يدؿ على أف المعوقات ال اتية عند ال كور أعلى أف تل  ال ر ؽ لصالر ال كور، األمر ا

 من ا عند اإلناث.  

بأف أعضاء هيئة التدريس ال كور يبد ف اهتماما بالترقية  يمكن ت سير ه   النتيجة  
األكاديمية أك ر من أعضاء هيئة التدريس اإلناث.  قد يعزى ذل  إلى أف البحي العلمي 

 -باإلقافة إلى  ظي ة التدريس  -وفر ألالب اإلناث ال  ي يتطلب ج دا   قتا  ت راا قد ال يت
قد يشغلن منا ب إدارية  يشتركن في عضوية بعض اللجاف العلمية المختل ة في الجامعة. 
إقافة إلى أن ن يت ران بشكل عاـ نحو االهتماـ باألسرة أك ر من ت را ن للبحي ال ـز للترقية 

تا   بعض الدراسات السابقة التي تشير إلى أف أعضاء هيئة  ه   النتيجة تت ق مع ن االكاديمية.
التدريس من اإلناث ينشرف أبحاثا أقل مما ينشر  أعضاء هيئة التدريس ال كور خ ؿ مسيرت م 
األكاديمية.  ه ا ليس بسبب ت وؽ ال كور على اإلناث. بل نتيجة لحجم المس  ليات الملقاة 

 أيضا بسبب الضغوط  االعتقادات  ، ج  العا لةعلى عاتق اإلناث في إطار م سسة الز ا 
االجتماعية السا دة المتم لة في أف األ لوية األساسية لإلناث يجب أف تكوف في االهتماـ 

  .(40)ثم يأتي العلم  البحي في مرتبة تالية ، بش  ف البيت  األسرة
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ؿ على الترقية حسب متغير بلد الحصو  تالخاص بمعوقاال الي  تساؤؿعرض نتا   ال -
التعرؼ على ما إذا كانت هناؾ فر ؽ دالة إحصا يًا في  إلى تساؤؿال اه  ي دؼالدكتورا   

معوقات البحي العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تبعا لمتغير بلد الحصوؿ على 
 اإلجابة عن ه ا التساؤؿتم استخراج نتا   . ه ا  قد (أجنبيةبلداف  -)بلداف عربية  الدكتورا 

 التالي  باستخداـ االختبار التا ي لعينتين مستقلتين  كانت النتا   كما هي موقحة في الجد ؿ

يوقر نتا   االختبار التا ي لعينتين مستقلتين لمعرفة فيما إذا كانت هناؾ فر ؽ دالة 
( في معوقات البحي العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس 05، 0إحصا يًا عند مستوى )

 بلداف أجنبية( -)بلداف عربية  لمتغير بلد الحصوؿ على الدكتورا  بجامعة تعز تبعا
 (6) عذٔل

 نًؼٕقبد انزشقٛخ حغت يزغٛش ثهذ انحظٕل ػهٗ انذكزٕساَِزبئظ االخزجبس انزبئٙ 

 انًغبل
انددذكزٕسا

ِ 

 ػددذد

األفدددشا

 د

 انًزٕعظ

 انحغبثٙ

 االَحشاف

 انًؼٛبس٘

ق
 يمػػػة
 ت

 دسعخ

انحدددددش

 ٚخ

اندددذالن

 ح

انذالندددخ 

 انهفظٛخ

د يؼٕقدددددددب

 رارٛخ

 ثهدددذاٌ

 ػشثٛخ
30 1.4417 .24942 -

2.76

0 

54 .008 

داندددددددخ  

0ػُددذ)

 ثهدددذاٌ (01، 

 اعُجٛخ
26 1.6346 .27369 

يؼٕقدددددددبد 

انجحدددددددددددش 

 ٔانُشش

 ثهدددذاٌ

 ػشثٛخ
30 1.6867 .24269 -

3.56

6 

54 .001 

 دانخ 

0ػُددذ)

 ،01) 
 ثهدددذاٌ

 اعُجٛخ
26 1.8769 .13158 

يؼٕقدددددددبد 

اعشائٛددددددددخ 

 ثهدددذاٌ

 شثٛخػ
30 1.6063 .24183 -

1.64
54 .106 

غٛددددددددش 

 دانخ
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ٔيؤعغددددبر

 ٚخ

 ثهدددذاٌ

 اعُجٛخ
26 1.7077 .21506 

6 

 انكهٙ

 ثهدددذاٌ

 ػشثٛخ
30 1.6032 .20755 -

3.17

0 

54 .003 

 دانخ 

0ػُددذ)

 ثهدددذاٌ (01، 

 اعُجٛخ
26 1.7591 .15121 

( في 01، 0حصا يا عند مستوى )إ(  جود فر ؽ دالة  6يتضر من الجد ؿ ) 
بػ ) المعوقات ال اتية ،  ينات البحي العلمي بشكل عاـ  ك ل  في بعدي ا المتم لمعوق

تعزى لمتغير بلد  ، عضاء هيئة التدريس بجامعة تعزأمعوقات البحي  النشر( لدى 
جنبية(، إذ بلغت قيم ا التا ية على أبلداف  -الحصوؿ على الدكتورا  )بلداف عربية 

حصا يا عند إ(،  جميع ه   القيم دالة 3.566-(، )2.760-(، )3.170-التوالي )
(،  عند مقارنة المتوسطات الحسابية لدى اعضاء هيئة التدريس ال ين 01، 0مستوى)

جنبية، أحصلوا على الدكتورا  من بلداف عربية،  ال ين حصلوا على الدكتورا  من بلداف 
وا على الدكتورا  عضاء هيئة التدريس ال ين حصلأنجد اف المتوسطات الحسابية لدى فئة 

بػ ) المعوقات   ين ك ل  في بعدي ا المتم ل ، جنبية في المعوقات ككلأمن بلداف 
 (،1.6346) (،1.7591ال اتية، معوقات البحي  النشر( البالغة على التوالي )

عضاء هيئة التدريس ال ين حصلوا أعلى من المتوسطات الحسابية لدى فئة أ( 1.8769)
 (،1.4417) (،1.6032) داف عربية البالغة على التولي في ا على الدكتورا  من بل

 ،   االخت فات في معوقات البحي العلمي ككلأف تل  ال ر ؽ أ(، مما يعني 1.6867)
عضاء أمعوقات البحي  النشر لدى   المعوقات ال اتية، المتم لين في  ك ل  في بعدي ا 

ف ه   أ  أ ، جنبيةأ ا من بلداف هيئة التدريس بالجامعة لصالر فئة ال ين حصلوا علي
 خرى.على من ا عند ال ئة األأال ئة تعاني من المعوقات الم كورة 
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جرا ية  الم سساتية لدى في حين لم تتضر تل  ال ر ؽ في بعد المعوقات اإل 
تعزى لن س المتغير، إذ بلغت القيمة التا ية ل  ا البعد  ، أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز

 هي اير دالة إحصا يًا ، مما يعني التقارب فيما بين ال ئتين ب    (، 1.646-)
 المعوقات.

 يمكن ت سير ه   النتا   بكوف أعضاء هيئة التدريس الحا لين على ش ادات م من 
بلداف أجنبية يواج وف  عوبات أك ر عند محا الت م االندماج في النسق الجامعي اآلتين 

 خا ة إذا كانوا ممن  ، ا خ ؿ دراست م في الخارجإليه بقيم  معارؼ جديدة اكتسبوه
درسوا في جامعات عريقة  معر فة علميا. فم ل ه الء يبد  أن م يعيشوف في  قع 

إذ يكونوف اير مستوعبين ما يجر  داخل أر قة الجامعة من إجراءات أكاديمية  ،  عب
موز ما يجر  في إطار حتى ي كوا ر  ،  إدارية.  بالتالي على م ل ه الء أف يب لوا ج ودا

 علي م أيضا  ،  حتى يتمكنوا من أف يندمجوا في م ل ه ا الوسط األكاديمي ، الجامعة
 أف يعملوا على تكوين شبكات من الع قات ال عالة بما في  ، أف يقوموا بأعماؿ ك يرة

كاف  خا ة إذا   ، قبل أف يبلغوا ه   الغاية ، ذل  االنتماء إلى جماعة حزبية أ  اير ذل 
عضو هيئة التدريس ال يتمتع بمساندة عصبية  ال ينتمي إلى أحزاب معر فة بدفاع ا عن 
األفراد المنتمين إلي ا في كل األحواؿ. حتى على حساب قيم االستحقاؽ  الجدارة. أما 

جرا ية  الم سساتية لدى أعضاء هيئة فر ؽ في بعد المعوقات اإلعدـ  جود  بالنسبة إلى
فيمكن عز ها إلى أف أعضاء هيئة التدريس  ، عز تعزى لن س المتغيرالتدريس بجامعة ت

 يإدار   ثقافي  اجتماع (systemجميع م يعملوف قمن تنظيم أ  باألحرى نسق )
 تخل ه  ، يغلب عليه الطابع التقليد  المتخلف من حيي اتسامه بالشعور الجمعي

 ،  بالجامعة  أيديولوجية المجتمع ارتباط السياسة التعليمية فيه باألشخاص ال ،يالبير قراط
 ال تح ز عضو هيئة التدريس على القياـ  ،  هي كل ا ال تعطي أهمية ت كر للبحي العلمي

 بإجراء أبحاث  بالتالي التقدـ للترقية في آجال ا المعر فة.   
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الخاص بمعوقات الترقية حسب متغير الدرجة الرابع  تساؤؿعرض نتا   ال -
التعرؼ على ما إذا كانت هناؾ فر ؽ دالة إحصا ياً  إلى تساؤؿال اه  ي دؼ  األكاديمية

 في معوقات البحي العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة تعز تبعا لمتغير اللقب
باستخداـ تحليل  تساؤؿال اتم استخراج نتا   ه  قد مشارؾ(  أستاذ -مساعد  أستاذ)

 التالي  في الجد ؿ كانت النتا   كما هي موقحة  األحاد .التباين 

حصا يا إحاد  لمعرفة فيما إذا كانت هناؾ فر ؽ دالة يوقر نتا   تحليل التباين األ
عضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أ( في معوقات البحي العلمي لدى 05، 0عند مستوى )

 ستاذ مشارؾ(أ - ستاذ مساعدأ) تبعا لمتغير اللقب
 نزشقٛخ حغت يزغٛش انذسعخ األكبدًٚٛخنًؼٕقبد ا(َزبئظ االخزجبس انزبئٙ 7)  عذٔل

 نًغبلا
يظذس 

 انزجبٍٚ

 يغًٕع

 انًشثؼبد

 دسعبد

 انحشٚخ

 يزٕعظ

 انًشثؼبد

 قًٛخ

 ف
 انذالنخ

انذالنخ 

 انهفظٛخ

يؼٕقبد 

 رارٛخ

 ثٍٛ

 انًغًٕػبد
.005 1 .005 

.063 .803 
غٛش 

 دانخ
 داخم

 انًغًٕػبد
4.190 54 .078 

  55 4.195 انكهٙ

يؼٕقبد 

 انجحش

 ٔانُشش

 ثٍٛ

 انًغًٕػبد
.031 1 .031 

.645 .426 
غٛش 

 دانخ
 داخم

 انًغًٕػبد
2.614 54 .048 

  55 2.645 انكهٙ

يؼٕقبد 

 اعشائٛخ

 ثٍٛ

 انًغًٕػبد
.017 1 .017 .309 .581 

غٛش 

 دانخ
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 داخم

 انًغًٕػبد
2.978 54 .055 

  55 2.995 انكهٙ

 انكهٙ

 ثٍٛ

 انًغًٕػبد
.011 1 .011 

.282 .598 
غٛش 

 دانخ
 داخم

 انًغًٕػبد
2.148 54 .040 

  55 2.160 انكهٙ

( في 05، 0حصا يا عند مستوى )إ( عدـ  جود فر ؽ دالة  7يتضر من الجد ؿ ) 
 ك ل  في أبعادها المتم لة بػ )المعوقات ال اتية، معوقات  ، معوقات البحي العلمي ككل
عضاء هيئة التدريس بجامعة تعز أية  الم سساتية ( لدى جرا البحي  النشر، المعوقات اإل

ا ية تستاذ مشارؾ(، إذ بلغت قيم ا الأ -ستاذ مساعدأ ) الدرجة األكاديميةتعزى لمتغير 
(،  جميع ه   القيم اير دالة 309.(، )645.(، )063.)282.) ل ا على التوالي )

علمي بشكل عاـ  في حصا يا، مما يعني عدـ  جود اخت ؼ في معوقات البحي الإ
 عضاء هيئة التدريس بالجامعة باخت ؼ اللقب.أبعادها ال  ثة لدى أ

بكوف أعضاء هيئة التدريس بمختلف درجات م العلمية  يمكن ت سير ه   النتيجة 
فالمعوقات متشاب ة تقريبا لدى  ، يشعر ف بمعوقات الترقية األكاديمية بن س الدرجة

حياؿ تل   م ج ة نظرهم  يكاد يوحد من استجابات الجميع. األمر ال   يقرب من 
المعوقات. كما تشير عدـ داللة ه   ال ر ؽ بين أعضاء هيئة التدريس بمختلف رتب م 

 ،  ال تختلف باخت ؼ الدرجة األكاديمية ، األكاديمية إلى أف المعوقات لدي م  احدة
ة التدريس يواج وف  تشير ه   النتيجة إلى أف المعوقات عامة. فمجتمع أعضاء هيئ

معوقات البحي العلمي  بالتالي معوقات الترقية االكاديمية بن س الشدة. األمر ال  
 ت ليل ه   المعوقات من قبل متخ   القرار.  ه   النتيجة تختلف عما  ةيتطلب مراجع
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تشير إلى أف األستاذ المساعد يشعر بحدة ه   المعوقات  ، تو لت إليه دراسات سابقة
األستاذ المشارؾ. حيي يكوف أ حاب الدرجات األكاديمية األدنى م تمين  أك ر من

أك ر بتحضير المحاقرات بالشكل المطلوب. محا لين ب ل  االندماج في الحياة 
 تالجامعية.  ه ا يصرف م ك يرا عن االهتماـ بالبحي العلمي. أما أ حاب الدرجا

 حاب ا بقدرة على رؤية ه   األكاديمية األعلى فقد أ بحوا أك ر خبرة  يتمتع أ
بحكم  ،  بالتالي يمكن م التصد  للتخ يف من حدت ا  حل ا ، المعوقات بشكل أ قر

 ، تمتع البعض من م بالسلطة  الوجاهة عن طريق العضوية في المجالس العلمية المختل ة
 أ  التمتع بمساندة عصبية أ  حزبية  سياسية  ايرها. 

  مناقشة ختامية
على استعراض ألهم معوقات الترقية األكاديمية  ، مناقشة الختاميةتركز ه   ال 

التي تقف في  جه أعضاء هيئة التدريس  تحوؿ د ف التقدـ للترقية للك ير من م في 
سواء من  ، حسب شدت ا.  ذل  كما أدلى ب ا أفراد العينة ، اآلجاؿ المحددة قانونا

 ، أـ من خ ؿ الس اؿ الم توح ، قةخ ؿ أسئلة المجاالت المحددة في الص حات الساب
انط قا من حر نا على عدـ تقييد عضو هيئة التدريس بأسئلة مغلقة  ، ال    قعنا 

 ذل  للحرص على اإلحاطة بأالب معوقات الترقية األكاديمية.  في ه ا اإلطار  ، فقط
المعوقات قد أجمعوا من خ ؿ استجابات م على أف  ، ي حظ أف أالبية المبحوثين تقريبا

المتعلقة بالبحي العلمي  النشر تتصدر قا مة معوقات الترقية األكاديمية. تلت ا المعوقات 
اإلجرا ية  الم سساتية المتعلقة باإلجراءات اإلدارية التي يقـو ب ا الج از الوظي ي في 

 الجامعة  الوزارات ذات الع قة بالترقية االكاديمية. 

قصير تهناؾ من يوجه االت اـ بال ، لمي  النشرفعلى مستوى معوقات البحي الع 
 ما يترتب عليه  ، نحو الواقع اير المرقي أ  المتدني للبحي العلمي ، في ه ا الجانب

من تأخر في التقدـ بطلب الترقية األكاديمية إلى عضو هيئة التدريس.  ه   الوج ة من 
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ه عضو هيئة التدريس النظر تتناسى حجم المعوقات  العراقيل  الضغوطات التي تواج
 بالتالي ت خر تقدمه بطلب الحصوؿ  ،  تحوؿ د ف قيامه بأبحاث علمية في تخصصه

مم لة بالجامعة لم  ةعلى الترقية األكاديمية.  يك ي أف نشير إلى أف السياسة التعليمي
تتمكن حتى اآلف من انت اج سياسة  اقحة  محددة المعالم في مجاؿ البحي العلمي. 

ؿ م مشا في مختلف األنشطة المجتمعية.  خا ة في الجامعة حيي ال يزاؿ ف و ال يزا
 االفتقار الى  ، نظرا لعدـ توفر المناخ المناسب للعمل البح ي ، د ف المستوى المطلوب

 انخ اض بل اياب ما  ، المعلومات التي يصعب الحصوؿ علي ا في أالب األحياف
 ن اؽ عليه.  تخصصه الد لة  تن    فع  في موازنات ا لإل

محصورا بالج د ال رد   ،ل ل  ال يزاؿ البحي العلمي في الجامعة 
Individual Effort  في إطار بحوث الترقية األكاديمية.  ذل  بحكم النظرة التي

ينظر ب ا أ حاب القرار  أالب أعضاء هيئة التدريس  األطر الوظي ية إلى مسألة التدريس 
ل م األ ؿ  األساس للتعليم الجامعي.  بناًء على ذل   إلقاء المحاقرات باعتبارها ا

يتحمل أعضاء هيئة التدريس عبئا تدريسيا ثقي   فوؽ طاقة الك ير من م. فالنصاب 
يأخ  ك يرا من ج د عضو  ، الزا د سواء في الجامعة أـ في الجامعات الخا ة يالتدريس

ة إلى عدـ توفر الدعم المالي هيئة التدريس الضر ر  للت رغ للقياـ بأبحاث علمية. إقاف
 ،  عدـ قناعة  ناع القرار ،  توفر الوقت الكافي ،  التشجيع على الس ر  الت رغ

 عدـ تقدير المجتمع لعضو هيئة        ،  أ حاب قطاعات اإلنتاج بجد ى البحوث العلمية
ريس التدريس....  اير ذل  من المعوقات التي تعيق إلى حد كبير قياـ عضو هيئة التد

  من ثم نشرها  التقدـ للترقية األكاديمية. ، عن القياـ بإجراء بحوث علمية بص ة منتظمة

هناؾ مسألة أخرى أثارها بعض أعضاء هيئة التدريس في  ،  في ه ا السياؽ 
التحكيم  النشر لألبحاث التي  ةالعينة المبحوثة قمن ه ا المجاؿ.  هي قضية بير قراطي

ت الترقية األكاديمية. حيي أشار ا إلى أف عملية التحكيم بعيدة يعتبر ن ا من أهم معوقا



محود زلمد شرف| يؼٕقبد انزشقٛخ األكبدًٚٛخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ89ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د را  ،  أف للع قات الشخصية  أحيانا الحزبية  السياسية ، في بعض األحياف عن النزاهة
م ما في تس يل عملية التحكيم  النشر. إقافة إلى التأخير  التعقيد  التطويل اير المبرر 

ءات التحكيم  النشر لألبحاث.  بعض ا ال هم لبعض المحكمين  الد ريات في إجرا
إال الحصوؿ على عنا ين براقة قصد الحصوؿ المزيد من الماؿ.  هي في نظر  ، ل م

تعد من أهم معوقات الترقية األكاديمية في اآلجاؿ المراوبة.  في  ، أعضاء هيئة التدريس
يه ك ير من الوقت في  بالتالي يضيع عل ، طه   الحالة يشعر عضو هيئة التدريس باإلحبا

انتظار الرد د  الموافقات  ي قد الحماس  الدافعية إلجراء بحوث علمية.  ن س الشيء 
يمكن أف يقاؿ حوؿ ال رص المحد دة للغاية للمشاركة في الم تمرات  الند ات العلمية 
في الداخل  الخارج التي تعقدت إجراءات ا م خرا لدرجة اشتراط بعض ا موافقة من ر اسة 

 الوزراء.    

أما بالنسبة إلى المعوقات اإلجرا ية  الم سساتية التي أثارها أعضاء هيئة  
فقد ركز ا على ما يمكن أف نطلق عليه " سلبية " الع قة بين أعضاء هيئة  ، التدريس

التدريس  الموظ ين في الجامعة. حيي يتم تعقيد إجراء المعام ت التي ت م ك يرا من 
مع التطويل في الوقت. فعلى سبيل الم اؿ  ، يس لدى بعض الموظ ينأعضاء هيئة التدر 

سيواجه  ،  تقدـ بطلب الترقية ، إذا تمكن عضو هيئة التدريس من إنجاز أبحاث  نشرها
العديد من العراقيل البير قراطية أ  اإلدارية إلنجاز ما يترتب على الترقية من نتا    

ء من مجلس القيم  مجلس الكلية  المجلس كاستكماؿ إجراءات الموافقة علي ا ابتدا
االكاديمي  مجلس الجامعة  استصدار قرار من ر يس الجامعة.  بعدها تبدأ سلسة من 
اإلجراءات اإلدارية أ  البير قراطية من الحصوؿ على األثر المالي المترتب على الترقية. 

ثم  ،  مكاتب الجامعة ه   السلسة من اإلجراءات أ  المعام ت اإلدارية تبدأ في أر قة 
 هي بد رها تحيل  ، تحاؿ إلى  زارة الخدمة المدنية  التأمينات التي تصدر فتوى ب ل 

الموقوع إلى الجامعة  من ثم إلى  زارة المالية للتعزيز ب ارؽ االستحقاؽ المالي لصاحب 
ذ حيي مركزية اتخا ، الترقية.  هنا يضطر عضو هيئة التدريس إلى الس ر إلى العا مة
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القرار في الوزارات ذات الع قة بم ل ه   المعام ت.  سبب ذل  يعزى إلى اللوا ر 
 القوانين التي تمنر الموظف في الجامعة أ  في الوزارات ذات الع قة بش  ف 

سلطات ت رض هيمنت م عند اتخاذ القرارات الخا ة بأعضاء هيئة التدريس  ، األكاديمي
 ا الك ير من المزاجية في أالب األحياف.  خا ة إذا  بصورة في ، في مستويات مختل ة

ما أخ نا بعين االعتبار محا الت السلطة الدا مة  بطرؽ مختل ة جعل الجامعة  مجال ا 
األكاديمي خاقعا للمراقبة المباشرة ل ا سواء بواسطة التشريعات القانونية أـ بواسطة 

لجامعة.  ه   الوقعية ناتجة عن أج زت ا األمنية  اإلدارية بحجة ح ظ النظاـ داخل ا
التي  ، بين أعضاء هيئة التدريس  السلطة –إف جاز القوؿ  -حالة من الصراع الدا م 

بالقوؿ إف سلطة اإلداريين في الجامعة قد   لت إلى ما  Coser  "(47)يعلق علي ا " 
  لت إليه بسبب  اقع الحاجة إلي م.  هو ما ي د  إلى التوتر  الصراع بين م 

فسلطت م قد توسعت.  ذل  بحكم الميل الطبيعي لدى السلطة التي  ، األكاديميين  
 تمتل  سلطة القمع    اإلكرا ... ذل  للحد من توسع نشاط  ، تحتكر حق التوظيف

بعض األكاديميين في الجامعة.  اإلداريوف هم من يم ل ا في الجامعة.  بالتالي ف ي 
دريس بضر رة الوالء  الطاعة  االمت اؿ لما هو سا د أعضاء هيئة التتسعى دا ما في اقناع 

من تقاليد إدارية. ل ا يرى البعض أف م ل ه الء اإلداريين أ   ارثي االستبداد الشرقي 
كل أنواع العنف البير قراطي   فال ين يعتبر ف أن س م المم لين الشرعيين للسلطة يمارسو 

باعتبار أف  ،  عبة  قلقة ال تطاؽ  يحولوف حياة بعض م إلى حياة ، على األكاديميين
سلطت م مستمدة من سلطة الد لة يتصرفوف مع م كما لو كانوا موظ ين لدي م.  في ه   

أشار بعض  ، الحالة تصبر مسألة استق لية الجامعة محل تساؤؿ .  باإلقافة إلى ذل 
لتي أ بحت ا ةأفراد العينة إلى أن م يعانوف من انتشار المحسوبية  المحاباة  الواسط

يلجأ إلي ا بعض األفراد عندما ال  ، ظاهرة عامة  منتشرة بشكل  اسع في المجتمع اليمني
القنوات الرسمية  ؿيكوف باستطاعت م من مواقع م االجتماعية إنجاز معام ت م باستعما

 الرقابة في م ل ه   الحالة.  ة.  خا ة في ظل قعف أ  اياب المحاسب(41) المعر فة
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إلى أف يموقع أ   -في ك ير من الحاالت  -بعض أعضاء هيئة التدريس ل ل  يضطر 
 ذل  من أجل الحصوؿ على مساندة  ، ُيكيف ن سه باالنخراط قمن جماعة أ  حزب

 ه ا قد يمكنه من إنجاز مختلف معام ته  ،  حتى يصبر مدعوما من جماعاته ، عصبية
 ، ن  ايرها من المعام ت اإلداريةفي مختلف المكاتب  الد ا ين الحكومية بدًء بالتعيي

 بما في ذل  إجراءات الترقية االكاديمية. 

ه ا  قد أبدى الك ير من أفراد العينة ت مرا  قلقا فيما يخص الوقعية التي  
ال   يلعب د را   ، إقافة إلى ما سبق.  مرد ذل  تدني الراتب الش ر  ل م ، يعيشون ا

 بالتالي التقدـ للترقية في اآلجاؿ  ، اـ بأبحاث علميةكبيرا في إعاقة الك ير من م عن القي
المحددة  المراوبة من قبل م. فالراتب ال ي ي باالحتياجات  االلتزامات المادية اليومية 
 الضر رية. بحيي يضمن له  ألسرته العيش الكريم. ل ل  يضطر الك ير إلى البحي عن 

 سد حاجاته األساسية من  ، خلعمل آخر داخل أ  خارج الجامعة لتحسين مستوى الد
 - من درجات أكاديمية عليا  -سكن ال ق  تأمين  حي  اير .  قد اقطر البعض 

لممارسة أعماؿ بعيدة كل البعد عن اهتمامات  عمل عضو هيئة التدريس.  ه ا يجعل 
بعض أعضاء هيئة التدريس يعيشوف حالة من ال ستقرار أ  كما يعبر عن ا البعض بػ" تعاسة 

ف و يعيش في أ قاع ن سية سيئة.  ربما يشعر م ل ه الء  jose (43)عف  قلق"  ق
باإلحباط ال   سينعكس على رقاهم الوظي ي. ل ل  نجد من  قف من م عند حد 

 ظلوا بعيدين عن ميداف البحي العلمي.  ذل  للحصوؿ على الراتب  ، التدريس فقط
في لقمة العيش بشتى  ةية المتم لالش ر  لتوفير الحد األدنى من متطلبات م الحيات

السبل. األمر ال   يجعل م ل ه الء يشعر ف بأن م مجرد موظ ين يقوموف بعملية 
 التدريس  على حساب عملية البحي.    

 خ  ة القوؿ أف ه   المعوقات التي تواجه عضو هيئة التدريس في كل ما سبق  
لجامعة ال ت كر أ  ال تلت ت إلى يمكن إرجاع ا إلى أف ا ،  ذكر في الص حات السابقة
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توفير الحد األدنى من مقومات استقرار   جعل حياته األكاديمية قا مة على أرقية مستقرة 
تسمر له بالقياـ بأعماله التدريسية  البح ية بد ف عناء.  نخلص من ه   النتيجة إلى 

شارة إلى إشكاليات نتيجة أهم  هي أنه ال يمكن دراسة معوقات الترقية االكاديمية د ف اإل
 مكانته في المجتمع. حيي يمكن القوؿ إف االهتماـ  ، نظاـ التعليم الجامعي   قعيته

الجاد ب  ا النوع من التعليم  توفير مستلزماته متواقعا للغاية.  من هنا يمكن النظر إلى 
لتي  معوقات الترقية األكاديمية ا ، مشك ت عضو هيئة التدريس بجامعة تعز بص ة عامة

باعتبارها انعكاسات إلخ اؽ النسق األكاديمي على الصعيدين  ، بص ة خا ة ايواج  
في تلبية متطلباته  -إف شئنا الحديي على طريقة البراديقم الوظي ي  -البنا ي  الوظي ي 

الوظي ية. حيي نجد أف ه ا النسق يتسم بالعجز في القياـ بوظا  ه المعر فه بوظا ف 
 أيضا العجز في إحداث التوافق بين المكافآت  األد ار  ،  ايةالجامعة ب عالية  ك

المترابطة.  عدـ قدرته على توفير متطلبات الحياة الكريمة ألعضاء هيئة التدريس  ايرهم 
من العاملين فيه.  أخيرا يمكن النظر إلى ه   المعوقات باعتبارها اخت الت  ظي ية ت دد 

 م استمرار   استقرار . فالنسق الجامعي أ   تقوض دعا ، توازف النسق األكاديمي
األكاديمي بإشكالياته  إداراته  همومه  طموحاته  أفراد  ال يمكن فصله عما تتضمنه 

 حركة المجتمع  مجمل متغيراته االقتصادية  السياسية  االجتماعية.

 تو يات الدراسة 
بناءا على  ال بد أف تخرج بتو يات.  ذل  ، من المعر ؼ أف أ  محا لة بح ية

النتا   التي خلصت الي ا.  بما أف ه   الدراسة قد خلصت إلى أف الجامعة تتأثر 
بالمحيط االجتماعي  السياسي ال   يحيط ب ا. فإف من أهم التو يات  اف يتم تحويل 

 من  ،  من التجانس إلى التنوع ، من حالة الجمود إلى المر نة ، الجامعة  التعليم ب ا
 ،  من ثقافة االجترار الى ثقافة االبتكار ، دنى إلى ثقافة االتقاف  الجودةثقافة الحد األ

 من ثقافة التسليم إلى ثقافة التقويم.  ه ا يستلـز قر رة إعادة النظر في  يااة فلس ة 
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 إخضاع ا إلى المراجعة  النقد  ،  ماهية بعض أهداؼ  برام   مناه  التعليم الجامعي
للو وؿ إلى حلوؿ  ، ص مشك ت ا  تحديد أسباب ا  تحليل ا التقويم الجاد ب دؼ تشخي

ج رية ل ا.  قر رة إعادة النظر في نظاـ المرتبات  الحوافز  المكافآت ألعضاء هيئة 
بحيي يكونوف قادرين على  ،  ذل  بزيادت ا بما يتماشى  الج د ال   يب لونه ، التدريس

كة األسعار التي ترت ع باستمرار. .  خا ة في ظل حر ةمواج ة متطلبات الحياة الكريم
 بما يمكن م من إجراء بحوث م العلمية بص ة منتظمة. إقافة إلى قر رة اعتماد معايير 
للترقية األكاديمية بحيي تشتمل على مبادئ الشمولية  الموقوعية  الوقوح  الدقة 

اإلنتاج  البساطة في اإلجراءات باإلقافة إلى اعتماد الجدارة  التميز  اإلبداع في 
فض  عن اعتماد أخ قيات م نية في اتخاذ القرارات المتعلقة بترقية أعضاء  ، العلمي

هيئة التدريس  توفير مناخ م سس لإلنجاز لديه بالجامعة.  ايجاد ج از إدار  من 
هيئة التدريس ذات الطبيعة  ءيتخصص في متابعة معام ت أعضا ، األكاديميين
بحيي يتم تجنيب م مشك ت  -إجراءات الترقية األكاديمية بما في ذل   -البير قراطية 

التوتر  الصراع مع بعض الموظ ين اإلداريين.  بما يحقق ل م نوعا من االستقرار  الرقا 
مكتبات الجامعة من خ ؿ رفدها بكل التج يزات  يالوظي ي.  العمل على تحدي

ة  اشتراؾ في مواقع المطلوبة من كتب  د ريات  قواعد بيانات  شبكات معلوماتي
لمكتبات جامعية عريقة. مع قر رة تخصيص الموازنات المطلوبة ل ل . إقافة إلى 
قر رة رفع مخصصات البحي العلمي المر ودة في ميزانية الد لة إلى أعلى قدر ممكن 
مع قر رة أف تن   على أرض الواقع فع .  تس يل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في 

   ،  زيادة عدد درجات المشاركة ، ات العلمية في الداخل  الخارجالم تمرات  الند  
 تس يل عملية الت رغ العلمي ألعضاء هيئة التدريس  تس يل اجراءات ا المختل ة.
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 ، ت( -)د ، السعود ة ، النلية التق ية باخلرج ، ية ا ل مسارهم الوظي  بالنليات التق 

 . 8ص

معوقات الب   العلم  اليت تواجه عضوات هي ة التدر    ، ل ي ة العبد الل يف -22 
 ، جامعة ادللك سعود وجامعة االمام زلمد ب  سعود االس مية ب الر اض ،  ، وم  ب  نمه 

 .25ص .2008  ،مركز حبوث كلية االداب

 ، اإل تاجية العلمية واحلاجات اإلرشاد ة لعضوات هي ة التدر   ، فوقية زلمد راض  -23
 .2ت( ص -)د ، جامعة  يبة بادلد  ة ادل ورة

( لس ة 32القرار اجلمهوري رقم ) ، اجلمهور ة اليم ية ، وزارة الش ون القا و ية -24
 عات اليم ية.بشان ال ئ ة الت  يذ ة لقا ون اجلام ، 2007

اليم  ضم  الدول العشر  ،  ت -دلز د م  الت ا ي   ن  الرجوع ا:ى الو دوي  -25
 . 2014 ، د سمرب 4اخلمي  ، 2014اتكثر فسادا ب م شر م ظمة الش افية الدولية لعام 

ت و ر معا ري لًتقية أعضاء هي ة التدر   ب  ، امحد اخل يب وزلمد عرسان -26 
 .193-169ص ص  ، 1994 ، 29عدد  ، رللة احتاد اجلامعات العربية ، يةاجلامعات االرد 

ادلشن ت اليت  واجهها أعضاء اذلي ة التدر سية ب  ، سام  احملافظة وزلمد ادلقدادي -27
-5ص ص  ، 1998 ، 33عدد ، رللة احتاد اجلامعات العربية  ، االردن ، جامعة الريموك

48 . 

28- Newell ، S. ، Price J. ،  "promotion ، merit and tenure 

decisions for college health, ducation faculty" ، Health 

Education ، 14 (93) ، (1983) ، 12-15       
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 .Menendez ، M. (1990)      ،  ق  ع  ملوح السلي ات -29
Promotion: Responsibilities Polices and Procedures ، 

U.S.A.: Florida International University. 

دراسطططططططططططططة حتليليطططططططططططططة للرضطططططططططططططاء الطططططططططططططوظي    ، مصططططططططططططط    كامططططططططططططط  وسطططططططططططططو يا البنطططططططططططططري -30
عططططططططططططططدد  ، 1رللططططططططططططططد  ، رللططططططططططططططة االدارة ، العضططططططططططططططاء هي ططططططططططططططة التططططططططططططططدر   ب جامعططططططططططططططة القططططططططططططططاهرة

 .91 -78ص ص  ، 1990 ، 23

معوقطططططططططططططات الًتقيطططططططططططططة اتكاد يطططططططططططططة تعضطططططططططططططاء  ، سطططططططططططططليمان بططططططططططططط   ا طططططططططططططر ادلسطططططططططططططلم -31
النليطططططططططططططة التق يطططططططططططططة  ، يطططططططططططططات التق يطططططططططططططة اططططططططططططط ل مسطططططططططططططارهم الطططططططططططططوظي  هي طططططططططططططة التطططططططططططططدر   بالنل

 . 59-1ص ص  ، ت( -)د ، السعود ة ، باخلرج

تقيططططططططططططيم ا ظمططططططططططططة الًتقيططططططططططططة ب اجلامعططططططططططططات االرد يططططططططططططة مطططططططططططط   ، ملططططططططططططوح السططططططططططططلي ات -32
 .788 -754ص ص    ، مرج  سابق ، وجهة  ظر اعضاء هي ة التدر  

 طططططططططططدوة عضطططططططططططو  سططططططططططيد  سطططططططططططا باشططططططططططا،  بعططططططططططط  معوقططططططططططات الب ططططططططططط  العلمطططططططططط  ، -33
 هط.1403هي ة التدر   ب اجلامعات العربية، جامعة ادللك سعود، الر اض، 

اإل تاجيطططططططططططططططططططة والعوامطططططططططططططططططط  ادلططططططططططططططططططط ثرة  ، عبططططططططططططططططططد او السطططططططططططططططططططه وي واالدال و صططططططططططططططططططر -34
عليهططططططططططا كمططططططططططا  راهططططططططططا أعضططططططططططاء هي ططططططططططة التططططططططططدر   ب كليططططططططططيت الًتبيططططططططططة  امعططططططططططة ادللططططططططططك فيصطططططططططط  

 ، ه1416، 8عود، رللططططططططططططد رللططططططططططططة جامعططططططططططططة ادللططططططططططططك سطططططططططططط ، وجامعططططططططططططة ادللططططططططططططك عبططططططططططططد العز ططططططططططططز
 .417-385ص ص 

اإل تاجيطططططططططططططططططططة العلميطططططططططططططططططططة تعضطططططططططططططططططططاء هي طططططططططططططططططططة التطططططططططططططططططططدر    ، سطططططططططططططططططططعد الزهطططططططططططططططططططراي -35
رللطططططططططة جامعطططططططططة ادللطططططططططك سطططططططططعود،  ، السطططططططططعود ا  امعطططططططططة أم القطططططططططرى  واقعهطططططططططا وأبطططططططططرز عوائقهطططططططططا

 . 84-33ص ص  ، هط1417، 9رللد 



محود زلمد شرف| يؼٕقبد انزشقٛخ األكبدًٚٛخ 
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فهطططططططططططططد الشطططططططططططططا  ، اإل تطططططططططططططاج العلمططططططططططططط  تعضطططططططططططططاء هي طططططططططططططة التطططططططططططططدر   ب كليطططططططططططططات  -36
حبططططططططط  مقطططططططططدم ل طططططططططدوة  ت ميطططططططططة  ، لطططططططططوم اإل سطططططططططا ية ب جامعطططططططططة ادللطططططططططك سطططططططططعود و معوقاتطططططططططهالع

 ، أعضطططططططططططططاء هي طططططططططططططة التطططططططططططططدر   ب م سسطططططططططططططات التعلطططططططططططططيم العطططططططططططططا   الت طططططططططططططد ات والت طططططططططططططو ر  
 ه. 1425جامعة ادللك سعود  الر اض

عبططططططططططططططططد الل يططططططططططططططططف ال عططططططططططططططططيم، مططططططططططططططططدى إ سططططططططططططططططاس أعضططططططططططططططططاء هي ططططططططططططططططة التططططططططططططططططدر    -37
دراسطططططططططة  ، لًتقيطططططططططة والعوامططططططططط  ادلططططططططط ثرة فيطططططططططهبالصطططططططططعوبات الطططططططططيت تعطططططططططوقهم عططططططططط  أجطططططططططراء حبطططططططططوث ا

ميدا يططططططططططططططة علطططططططططططططط  بي ططططططططططططططة بعطططططططططططططط  اجلامعططططططططططططططات السططططططططططططططعود ة، اجمللططططططططططططططة ادلصططططططططططططططر ة للدراسططططططططططططططات 
(، العططططططططططططططططططدد اتول ، 26التاار ططططططططططططططططططة، كليططططططططططططططططططة التاططططططططططططططططططارة، جامعططططططططططططططططططة ادل صططططططططططططططططططورة، اجمللططططططططططططططططططد)

2002. 

معوقططططططططططططططططات الب طططططططططططططططط  العلمططططططططططططططط  الططططططططططططططططيت تواجططططططططططططططططه  ، ل ي طططططططططططططططة العبططططططططططططططططد الل يطططططططططططططططف -38
 .50ص ، مرج  سابق ، مه عضوات هي ة التدر   وم  ب  ن

ل  عثر ب هذا اال ار سوى عل  دراستا  *االو:ى للبا   شرف إبراهيم اذلادي  -39
 ادلشن ت اليت تواجطه أعطضاء هي طة التطدر    طامعيت أم القرى و   عاء )دراسة مقار ة ( وه  

.                                                 1991منة،-ىعبارة ع  رسالة ماجطستري غيطر م طشورة، كلية الًتبيطة جامعطة أم القر 
معوقات الب   العلم  والدراسات العليا  امعطة  ، * والثا ية للبا   زلمطد إبراهيم الصائ 

ذمططار، ادل رمر القوم  الس وي احلادي عشر، التعليم اجلامع  العريب، آفاق اإل ط ح والت طو ر، 
 . وكلتامها ا  لقتا م  وجهة  ظر علوم الًتبية.304-319 . ص2004(2مصر، جزء )

معوقات الب   العلم  اليت تواجه عضوات هي ة التدر    ، ل ي ة العبد الل يف -40 
 .26مرج  سابق. ص ، وم  ب  نمه 

ادلعرفة والسل ة ب اجملتم  العريب   االكاد يون العرب والسل ة    ، ازلمد  بور -41
 مرج  سابق  ، دكتورا سلسة ا رو ات ال
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42- Lewis.A. Coser ،Men of Ideas. New York ، Free Press ،

1965 ، p 185   

43 - Française De Pédagogie No José  ،M ،Esteve Et 

Alice.F.B.Phacchia ، Le Malaise Des Enseignants ، Revue 

Juil.-Aout –Sept 88 P45-58 


